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 للجهاز الرئاسي السادسةتقرير الدورة 

 للمعاهدة الدولّية بشأن املوارد الوراثّية النباتّية 

 لألغذية والزراعة

 

 مقدمة

 

 عقد اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )دورته السادسة(  -1

 بهذا التقرير. ياء املرفق. وترد قائمة باملندوبني واملراقبني يف 2015أكتوبر/تشرين األول  9إىل  5يف روما، إيطاليا، من 

 

 افتتاح الدورة 

 

)أسرتاليا(،  Matthew Worrell. وقد افتتح السيد 2015أكتوبر/تشرين األول  5أقيم حفل افتتاح الدورة يوم  -2

 رئيس اجلهاز الرئاسي، هذا احلفل مرحبًا جبميع املشاركني.

 

وية إىل وتوجه السيد جوزيه غرازيانو دا سيلفا، املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، برسالة فيد -3

اجللسة أكد فيها على الدور الديناميكي للمعاهدة الدولية على صعيد احلوكمة يف ضوء االبتكارات التكنولوجية املتسارعة 

يف جمال استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وإدارتها. وأشار إىل أّن دور الفاو كجهة مؤمتنة على تلك 

حافل باحلفاظ على املواد الوراثية للمحاصيل، سوف يشمل املعلومات الرقمية املستخرجة من  املوارد، واليت هلا تاريخ

املواد الوراثية وفقًا لرؤية اجلهاز الرئاسي وتوجيهاته. وأّكد استمرار الفاو يف تقديم الدعم للمعاهدة وللعمليات اليت 

 تضطلع بها.

 

)سلطنة ُعمان(، كلمة أمام ة الزراعة والثروة السمكية للزراعة وكيل وزارألقى معالي السيد أمحد ناصر البكري،  -4

الدورة نيابة عن معالي الدكتور فؤاد بن جعفر السجواني، وزير الزراعة والثروة السمكية )سلطنة ُعمان(. وعرض لنتائج 

واليت  2014خالل سنة  املائدة املستديرة الوزارية الرابعة الرفيعة املستوى اليت استضافتها سلطنة ُعمان يف نيويورك

أشارت إىل بعض اآلليات العملية للمنافع النقدية وغري النقدية الناشئة عن املادة الوراثية للمحاصيل يف إطار املعاهدة من 

 أجل دعم االبتكار الزراعي وتربية النباتات على وجه اخلصوص. 

 

، األمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي، كلمة أمام Braulio Ferreira de Souza Diasوألقى السيد  -5

الدورة على شكل رسالة فيديوية. وأوجز يف مداخلته جماالت التعاون املستمر مع املعاهدة على حنو ما جاء يف الوثيقة 

 د األطراف. املعروضة على اجلهاز الرئاسي وأبدى اهتمامه العميق يف العملية اجلارية لتعزيز أداء النظام املتعد

 وأشار أيضًا إىل أّن االجتماع الثالث عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي الذي سينعقد 
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يف مدينة كانكون، املكسيك سوف يعزز مراعاة التنوع البيولوجي وإدماجه يف مجيع  2016يف شهر ديسمرب/كانون األول 

إىل الشراكة بني املعاهدة واتفاقية التنوع  Diasوالغابات. وأشار السيد القطاعات املعنية، مبا يف ذلك قطاعي الزراعة 

 البيولوجي كنموذج للدعم املتبادل بني الصكوك الدولية. 

 

، أمني عام االحتاد الدولي للبذور، أّن االحتاد يعترب صون املوارد الوراثية Michael Kellerوأعلن السيد  -6

حيوي للمجتمع ولقدرة قطاع البذور على تطوير حماصيل حمّسنة مكّيفة مع احتياجات  النباتية واستخدامها املستدام أمر

املربني واملزارعني والبيئة. ويقّر االحتاد بشكل كامل بأّن احلصول على املوارد الوراثية النباتية جيب أن يرتافق مع 

اد أيضًا أّن االحتاد يعترب أّن املعاهدة هي تقاسم املنافع وأّنه من الضروري حتسني أداء النظام املتعدد األطراف. وأف

املقاربة األفضل لتوجيه احلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف قطاع البذور، وأنه يؤيد بالتالي اجلهود اجلارية يف 

  سبيل مواجهة التحديات الراهنة وإجراء التغيريات الالزمة يف النظام املتعدد األطراف. وطمأن األطراف املتعاقدة

 إىل أّن قطاع البذور ال يزال ملتزمًا باملشاركة التعاونية يف هذا العمل احلاسم. 

 

 Asociación ANDES and Cuzco Potatoمجعية  مدير الربنامج يف ،Alejandro Argumedoالسيد  وأفاد -7

Parkالسكان األصليني وصغار املزارعني هم أطراف أساسية يف االستجابات العاملية اجلماعية للتحديات  ، يف بريو، أّن

احملدقة باألمن الغذائي والتغذية، خاصة يف ظّل تغري املناخ وأّن ما لديهم من معارف بشأن النظم اإليكولوجية الزراعية 

س تشكل عوامل حامسة لبلورة استجابات حملية وعاملية وإدارة البذور اخلاصة بها وقدرتها على مقاومة تقلبات الطق

القبو الدولي قد أودع املادة الوراثية ألنواع حملية من البطاطس يف   Potato Parkحازمة. وأبلغ اجلهاز الرئاسي بأّن 

البطاطس وأنه يعتزم إدراج بيانات التوصيف اجلزيئي وبعض املعارف التقليدية املتصلة بأنواع  للبذور يف سفالبارد

 والناشئة عن املشروع املمول من حساب تقاسم املنافع التابع للمعاهدة يف إطار نظام املعلومات العاملي التابع للمعاهدة. 

 

، أمني عام االحتاد األوروبي للبذور، أّن املربني يف أوروبا يعتربون أّن Garlich von Essenوأفاد السيد  -8

 ف التابع هلا واملقاربة املوحدة التفاقات نقل املواد هي أفضل املفاهيم املتاحة للنجاح املعاهدة والنظام املتعدد األطرا

يف صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو مستدام. وأشار إىل أّن االحتاد شارك وسيواصل 

يز النظام املتعدد األطراف التابع للمعاهدة. ويرغب مشاركته الفاعلة يف العملية اخلاصة مبجموعة العمل املعنية بتعز

 االحتاد يف العمل بشكل استباقي مع املعاهدة إلجياد حلول تؤدي إىل حتسني القاعدة املالية الطويلة األجل للمعاهدة. 

وعية حلساب وال يزال االحتاد ملتزمًا ومصممًا على احملافظة على هذا النظام وعلى حتسينه وهو سيقدم مساهمة مالية ط

 يورو.  300 000تقاسم املنافع بقيمة 

 

، الدولية اوموعة االستشارية للبحوث الزراعية ، املدير التنفيذي الحتادFrank Rijsbermanوأبلغ السيد  -9

على استثمارات  2012قد وافق يف سنة  صندوق اوموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليةاجلهاز الرئاسي بأّن 

مليون دوالر أمريكي يف اوموعات املوجودة لدى اوموعة يف بنوك اجلينات اإلحدى عشر التابعة  120كربى بقيمة 

وأّن ذلك يتّم ضمن شراكة مع الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي. ووافق  2016-2012هلا خالل الفرتة 
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، على اقرتاح متابعة يقضي بالتعهد بتأمني مبلغ إضايف 2015شهر أبريل/نيسان الصندوق كذلك يف اجتماعه األخري يف 

، مما يضمن احملافظة على 2021-2017مليون دوالر أمريكي للمرحلة الثانية من الربنامج خالل الفرتة  93قدره 

لها. وأعلن أّن برنامج وتوخي أعلى معايري األداء لدى تشغي الدولية اوموعة االستشارية للبحوث الزراعيةجمموعات 

تنسيق املواد الوراثية التابع للمجموعة هو قيد النظر حاليًا باعتباره آلية مقرتحة لتنسيق املبادرات اخلاصة بسياسات 

املوارد الوراثية على مستوى اوموعة ككّل وذلك ضمن املرحلة التالية من برامج األحباث اليت أطلقتها اوموعة. 

 أنه أن ميّكن اوموعة من توطيد شراكتها مع املعاهدة ومن تعزيزها. ورأى أّن هذا من ش

 

، مدير عام املعهد الدولي لبحوث األرّز، الروابط املتعددة بني صون املوارد Robert Zeiglerوأبرز السيد  -10

ن املبادرات اجلديدة الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها من جهة واألمن الغذائي من جهة أخرى. وأفاد ع

للتعاون مع املعاهدة الدولية وأعلن أّن املركز سيتيح، يف سياق توطيد هذا التعاون، من خالل النظام العاملي للمعلومات 

خريطة للجينوم عالية الكثافة ألنواع من األرّز مدرجة يف النظام املتعدد األطراف للحصول على  3 000التابع للمعاهدة، 

م منافعها. وميثل هذا تطبيقًا عمليًا للنظام العاملي للمعلومات بشأن املوارد الوراثية النباتية وللدور احلافظ املوارد وتقاس

 للموارد الذي تؤديه املعاهدة الدولية بالنسبة إىل جينوم احملاصيل الغذائية الرقمية، على حنو ما أشار 

صلة التعاون مع املعاهدة يف سياق قيام اجلهاز الرئاسي بتصميم نظام إليه السيد غرازيانو دا سيلفا. ويتطّلع املركز إىل موا

 من املعاهدة.  17املعلومات العاملي وتطويره مبوجب املادة 

 

 .هاء املرفقوترد البيانات اليت ألقيت يف اجللسة االفتتاحية يف  -11

 

 الرئيس ونواب الرئيس

 

)أسرتاليا(، رئيسًا للدورة احلالية  Matthew Worrellانتخب اجلهاز الرئاسي يف ختام دورته اخلامسة السيد  -12

)إقليم  Clarito Barronوانتخب أيضًا نوابًا للرئيس كاآلتي: السيد أمحد ناصر البكري )إقليم الشرق األدنى(، السيد 

 Felicitas Katepa-Mupondwaنية والبحر الكارييب(، السيدة )إقليم أمريكا الالتي Saulo A. Ceolinآسيا(، السيد 

 )إقليم أفريقيا(. Yacoob Mungroo)إقليم أوروبا( والسيد  Thomas Meier)إقليم أمريكا الشمالية(، السيد 

 

 ، حّلت كل من 1الالئحة الداخليةمن  1-ويف مستهل فرتة السنتني احلالية، طبقًا للمادة الثانية -13

 على التوالي. Ceolinوالسيد  Barronمكان كل من السيد  Clarissa Ninaوالسيدة  Paz J. Benavidezالسيدة 

 

 ورّحب رئيس الدورة السادسة للجهاز الرئاسي جبميع املشاركني وأعلن افتتاح الدورة.  -14

  

                                                 
 ". عنهإذا تعّذر على أحد أعضاء املكتب بصورة مؤقتة االضطالع مبهامه، جيوز للطرف املتعاقد التابع له هذا العضو يف املكتب أن يتعّين بدياًل"  1
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 اعتماد جدول األعمال

 

 . وترد قائمة بوثائق الدورة باء املرفقاجلهاز الرئاسي جدول أعمال الدورة على النحو الوارد يف  اعتمد -15

 .جيم املرفقيف 

 

 مشاركة املراقبني

 

 ورّحب مبشاركتهم فيها. 2أخذ اجلهاز الرئاسي علمًا باملراقبني الذين طلبوا حضور الدورة السادسة -16

 

 انتخاب املقرر

 

 مقررًا للدورة.)الفلبني(  Nestor Altoverosانتخب اجلهاز الرئاسي السيد  -17

 

 لتفويض والتحقق من أوراق التفويضتعيني جلنة أوراق ا

 

كندا، جزر كوك، انتخب اجلهاز الرئاسي سبعة أعضاء يف جلنة أوراق التفويض من األطراف املتعاقدة التالية:  -18

 منصب رئيس اللجنة.  . وتوىل رمسي حممود )سلطنة عمان(و وسلطنة ُعمانغواتيماال، إيطاليا، ماليزيا، توغ

 

من أوراق التفويض طبقًا للوائح املنظمة. وُحدد العدد  90وأوصت جلنة أوراق التفويض بقبول ما جمموعه  -19

 من املعاهدة.   8-19طبقًا للمادة  69الالزم لتأمني النصاب يف اجللسة بري 

 

ووافق اجلهاز الرئاسي على توصية جلنة أوراق التفويض بشأن أوراق التفويض اليت يتعني قبوهلا. وترد يف  -20

 .2015أكتوبر/تشرين األول  5قائمة باألطراف املتعاقدة والدول املتعاقدة، حتى  دال املرفق

 

 إنشاء جلنة للميزانية

 

املالي عن التقدم احملرز يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة التقرير نظر اجلهاز الرئاسي يف الوثائق املعنونة " -21

مشروع برنامج العمل " 1والضميمة  ،4"2017-2016لفرتة السنتني  يزانيةمشروع برنامج العمل واملو" 3"2014-2015

غراض ألإطار الصندوق اخلاص لة حتت املاحناجلهات األنشطة املدعومة من  :2017-2016لفرتة السنتني  يزانيةوامل

                                                 
 .IT/GB-6/15/3الوثيقة   2
 .IT/GB-6/15/24الوثيقة   3
 .IT/GB-6/15/25الوثيقة   4
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وقرر إنشاء جلنة معنية . 6"2017و 2016 املقرتح لعاميرشادي جدول االشرتاكات اإل"  2والضميمة  "،5اتفق عليهامل

 )سويسرا(. Francois Pythoud)اهلند( والسيد  Kailash Bansalبامليزانية. وترأس اللجنة كل من السيد 

 

ألطراف املتعاقدة إىل اربنامج العمل وامليزانية املعلومات املتعلقة بالعمل وتقدم وثائق أن اجلهاز الرئاسي ب طلبو -22

 .الوقت من كافية مهلة ضمن

 

 تقرير الرئيس

 

اإلجنازات الرئيسية اليت حققتها املعاهدة خالل فرتة السنتني  7يف تقريره Matthew Worrellأبرز السيد  -23

ومنها مثاًل التقدم احملرز يف تعزيز النظام املتعدد األطراف يف ما يتعلق باسرتاتيجية التمويل وتطوير النظام العاملي 

االت اليت حتتاج إىل للمعلومات ومبادرات أصحاب املصلحة بشأن االستخدام املستدام وحقوق املزارعني. واستعرض او

مزيد من التطوير يف املستقبل من جانب املعاهدة، مبا فيها حتسني عمل النظم واملبادرات اخلاصة باملعاهدة على امتداد 

الضوء على الدور الرئيسي ملكتب اجلهاز الرئاسي  Worrellسلسلة القيمة للموارد الوراثية النباتية بأكملها. وسّلط السيد 

ذه الدورة وتسيري املشاريع يف إطار النداءين الثاني والثالث لتقديم االقرتاحات حلساب تقاسم املناقع وغري يف التحضري هل

ذلك من مسائل هامة سيتعني التطرق إليها يف الفرتة الفاصلة بني الدورة واألخرى. وأوضح أّن ربط سلسلة القيمة للموارد 

إىل زيادة اإلنتاجية وتكيف احملاصيل الغذائية مع املناخ. وقد أثنى اجلهاز الوراثية النباتية يف إطار املعاهدة قد يؤدي 

 الرئاسي على العمل اجلبار الذي اضطلع به رئيس الدورة السادسة ومكتبها وأّيده. 

 

 تقرير أمني اجلهاز الرئاسي

 

املستمرة بالنسبة إىل  ، إىل أهمية املعاهدة8، أمني اجلهاز الرئاسي يف تقريرهShakeel Bhattiأشار السيد  -24

اجلهود الدولية يف سبيل الزراعة املستدامة واألمن الغذائي، كما يدل عليه اهلدف اإللائي املستدام الذي اعتمد مؤخرًا 

أّن األطراف املتعاقدة  Bhattiلصون التنوع الوراثي للبذور والنباتات املستزرعة واألنواع الربية املتصلة بها. واعترب السيد 

ن هي املسؤولة عن احملافظة على هذا اإلجناز يف ظّل عدد من التحديات الكربى اليت ستواجهها املعاهدة، على ستكو

استخدام املوارد الوراثية النباتية ومتويل حساب تقاسم املنافع واسرتاتيجية التمويل ومكانة   إزالة الطابع املادي عنغرار 

إىل حوكمة تعاونية جديدة ضمن املعاهدة ملواجهة هذا  Bhattiودعا السيد  املعاهدة يف حقبة ما بعد بروتوكول ناغويا.

النوع من التحديات. وأثنى اجلهاز الرئاسي على العمل املمتاز الذي قام به أمني اجلهاز الرئاسي وتطّلع إىل مزيد من 

 التقدم خالل السنوات املقبلة.
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 .IT/GB-6/15/25 Add.2الوثيقة   6
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 دة الدوليةتقرير ومتابعة املبادرات الرفيعة املستوى عن املعاه

 

(، EMBRAPAأفاد وفد إندونيسيا عن التقدم احملرز، باإلضافة إىل املؤسسة الربازيلية للبحوث الزراعية ) -25

اخلاصة باملعاهدة الدولية واملؤلفة من سّتة نقاط، وهي حتديدًا  2012بالنسبة إىل أحد نقاط العمل يف خطة عمل ريو 

إنشاء منصة للتنمية والنقل املشرتك للتكنولوجيا. وقد عرضت إندونيسيا ألهداف املنصة يف فرتة السنتني املقبلة على غرار 

مرتبط باملادة الوراثية يف النظام توسيع نطاق شبكة املؤسسات الفنية املشاركة يف املبادرة، واختبار جمّمع تكنولوجي رائد 

من املعاهدة ومشاريع التنمية والنقل املشرتكة  17املتعدد األطراف، ودعم نظام املعلومات العاملي الذي نصت عليه املادة 

 .1-املرفق واوللتكنولوجيا يف حساب تقاسم املنافع. ويرد التقرير الكامل للوفد يف 

 

على االجتماعني الرفيعي املستوى اللذين عقدا يف الفرتة الفاصلة بني الدورات  وُأطلع اجلهاز الرئاسي أيضًا -26

برعاية سلطنة ُعمان وهما املائدة املستديرة الوزارية الرابعة الرفيعة املستوى عن املعاهدة الدولية املعنونة "املعاهدة الدولية 

الستني للجمعية العامة لألمم املتحدة وفريق املهام الرفيع وتغري املناخ واألمن الغذائي" مبناسبة انعقاد الدورة التاسعة و

يف املقر الرئيسي للفاو وتركز على  2015يونيو/حزيران  9املستوى عن "توفري املوارد ملواصلة تقاسم املنافع" الذي ُعقد يف 

بع لتقديم االقرتاحات وحبث الطابع امللّح لتعبئة الدعم املالي حلساب تقاسم املنافع من أجل تسهيل افتتاح النداء الرا

مشاركة جمموعة سفراء النوايا احلسنة وتوسيع نطاق التغطية اإلعالمية والنشر لتأثري تقاسم املنافع على حشد الدعم 

 .2-واو املرفقاملالي. ويرد تقرير املائدتني املستديرتني الرفيعيت املستوى يف 

 

 وارد الوراثية واقتسام منافعهاتعزيز عمل النظام املتعدد األطراف للحصول على امل

 

واليت تضمنت معلومات عن  9تقرير عن عمليات الطرف الثالث املستفيددرس اجلهاز الرئاسي الوثيقة املعنونة  -27

اوموعة االستشارية متابعة اجلدوى بالنسبة إىل الطرف الثالث املتعاقد، فضاًل عن معلومات عن، ممارسات مراكز 

يف ما يتعلق باملوارد الوراثية النباتية  15واملؤسسات املوقعة األخرى املنشأة مبوجب املادة  الدوليةللبحوث الزراعية 

، 1/2015لألغذية والزراعة اليت هي قيد التطوير، وحتليل تلك املعلومات، واعتمد العناصر ذات الصلة يف القرار رقم 

 .1-ألف املرفقعلى النحو املبني يف 

 

عن عمل جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املوحد تقرير الرئاسي الوثيقة املعنونة "ودرس اجلهاز ال -28

: 1/2015ومشروع القرار  ،10"2015-2014سري عمل النظام املتعدد األطراف خالل فرتة السنتني  املعنية بتعزيز

تقرير عن تنفيذ ، و11وتقاسم منافعهاالتدابري الرامية إىل تعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد 
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وتلك املتعلقة بتنفيذ االتفاق  عمليات االستعراض والتقييم يف إطار النظام املتعدد األطراف، و12النظام املتعدد األطراف

القرار رقم  اعتمدو، 14 15قرير الصادر عن املؤسسات اليت وقعت اتفاقات املادة الت، و13املوحد لنقل املواد وبعمله

 .1-ألف املرفقعلى النحو الوارد يف  1/2015

 

 اسرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية

 

واملعلومات الواردة يف الوثيقتني  15"تقرير عن اسرتاتيجية التمويلدرس اجلهاز الرئاسي الوثيقة املعنونة " -29

التقرير "و 16"تقرير عن تنفيذ دورة املشاريع يف حساب تقاسم املنافع منذ انعقاد الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسياملعنونة "

 على النحو الوارد  2/2015القرار رقم  واعتمد ،17"النهائي عن تنفيذ الدورة الثانية من مشاريع حساب تقاسم املنافع

 .2-ألف املرفقيف 

 

 العاملي لإلعالمنظام التطوير 

 

، النتائج النظام العاملي لإلعالم، الرئيس املشارك ملشاورة اخلرباء بشأن Theo van Hintumعرض السيد  -30

 م.لنظام العاملي لإلعالالرئيسية للمشاورة والعمل الالحق إلعداد مسودة رؤية ومشروع برنامج عمل ل

 

  واعتمد، 18"ورقة الرؤية املتعلقة بتطوير النظام العاملي للمعلوماتالرئاسي يف الوثيقة املعنونة "ونظر اجلهاز  -31

النظام العاملي لإلعالم ، مبا يشمل الرؤية وبرنامج العمل اخلاص ب3-ألف املرفقعلى النحو الوارد يف  3/2015القرار رقم 

علمية وفنية من أجل التنفيذ خالل الفرتات الفاصلة بني الدورة ويقضي بإنشاء جلنة استشارية علمية إلعطاء توجيهات 

 واألخرى.

 برنامج العمل بشأن االستخدام املستدام

 

(، الرئيس املشارك للجنة الفنية املخصصة املعنية باالستخدام سويسرا) Francois Pythoudقدم السيد  -32

تنفيذ برنامج العمل بشأن  اللجنة والواردة يف الوثيقة املعنونة "املستدام، تقريرا عن التوصيات الرئيسية الصادرة عن 

إعداد . كما نظر اجلهاز الرئاسي يف الوثائق املعنونة "19"االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
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لربنامج تقرير االجتماع الثالث لو" ،20"ةجمموعة أدوات لالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراع

 . 21"املع  بالتطوير املشرتك للتكنولوجيا ونقلها

 

، والذي أقّر مبوجبه برنامج 4-ألف املرفقعلى النحو الوارد يف  4/2015اجلهاز الرئاسي القرار رقم  واعتمد -33

 . اجتماع آخر للجنة إىل عقدودعا فيه  2019-2016العمل املراجع بشأن االستخدام املستدام للفرتة 

 

 حقوق املزارعني

 

التقارير  وجتميع ،22، حقوق املزارعني9تقرير واستعراض املعلومات بشأن تنفيذ املادة نظر اجلهاز الرئاسي يف  -34

 .5-ألف املرفقعلى النحو الوارد يف  5/2015القرار رقم  واعتمد، 23ةبشأن حقوق املزارعني للدورة السادس

 

 االمتثال

 

وتصويب الصيغة املوحدة لرفع " 24"تقرير عن االمتثالاجلهاز الرئاسي يف الوثيقتني املعنونتني " نظر -35

، الذي يتضمن قائمة باألعضاء اجلدد الذين 6-ألف املرفقعلى النحو الوارد يف  6/2015القرار رقم  واعتمد. 25"التقارير

على التوصيبات اليت ُأدخلت  وافقو 2016كانون الثاني مت انتخابهم كأعضاء يف جلنة االمتثال اعتبارًا من شهر يناير/

تصويب على النحو الوارد يف القسم الثالث من الوثيقة املعنونة " الصيغة املوحدة لرفع التقاريرمن  19على السؤال 

 ."الصيغة املوحدة لرفع التقارير

 

 التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي، مبا يف ذلك بروتوكول ناغويا

 

واملعلومات الواردة يف تقرير أمانة  26التقرير عن التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجيدرس اجلهاز الرئاسي  -36

 على النحو الوارد  7/2015القرار رقم  واعتمد 27اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن التعاون مع املعاهدة الدولية

 .7-ألف املرفقيف 
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 احملاصيلالصندوق العاملي لتنوع التعاون مع 

 

 واعتمدالذي عرضه املدير التنفيذي للصندوق،  28الصندوق العاملي لتنوع احملاصيلتقرير درس اجلهاز الرئاسي  -37

 .8-ألف املرفقعلى النحو الوارد يف  8/2015القرار رقم 

 

من القبو الدولي االستفادة مسألة  إىل دراسةيف مجيع البلدان ة للمواد احملتملة املودعاجلهات النرويج دعت  -38

 .اخلاصة بها مةهللبذور يف سفالبارد يف اسرتاتيجيتها لتأمني جمموعات البذور امل

 

 التعاون مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 

. وأخذ علمًا 29"التعاون مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعةنظر اجلهاز الرئاسي يف الوثيقة املعنونة " -39

معلومات إضافية عن واملعلومات الواردة يف الوثيقة املعنونة  30بتقرير أمانة هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

التأثريات املالية واإلدارية املتعلقة بعمليات النقل أو املهام من هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة للجهاز الرئاسي 

  9/2015اجلهاز الرئاسي القرار رقم  واعتمد. 31د الوراثية النباتية لألغذية والزراعةللمعاهدة الدولية بشأن املوار

 .9-املرفق ألفعلى النحو الوارد يف 

 

 األجهزة واملنظمات الدولية األخرىالتعاون مع 

 

. وأفاد عدد 32تقرير عن التعاون مع األجهزة واملنظمات الدولية األخرىنظر اجلهاز الرئاسي يف الوثيقة املعنونة  -40

 من املنظمات الدولية عن أنشطة التعاون مع املعاهدة، وعن املبادرات الداِعمة لتنفيذ املعاهدة الدولية. وترد البيانات 

 .املرفق زاييف 

 

وقد جرى إطالع اجلهاز الرئاسي على التهديدات احلالية احملدقة مبجموعات املوارد الوراثية جلوز اهلند  -41

من املعاهدة واملوجودة يف كوت ديفوار وبابوا غينيا اجلديدة. وستبذل األمانة بهذا الصدد  15احملتفظ بها مبوجب املادة 

ون مع الشركاء الفنيني، بغية احلفاظ على تلك اوموعة على ما ميكنها من جهود يف سبيل حشد الدعم الف  بالتعا

 اجلهاز الرئاسي إىل األمني أن يرفع إليه تقريرًا بهذا الشأن  وطلب)ز( من املعاهدة. 1-15حنو منّظم، طبقًا للمادة 

 يف دورته املقبلة. 
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 .10-ألف املرفقعلى النحو الوارد يف  10/2015اجلهاز الرئاسي القرار رقم  اعتمد -42

 

 املسائل الناشئة عن تنفيذ إصالح منظمة األغذية والزراعة

 

إىل  وأشار، 33التقرير عن االستقاللية الوظيفية للمعاهدة يف إطار منظمة األغذية والزراعةدرس اجلهاز الرئاسي  -43

 املستجدات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن األجهزة الرئاسية للمنظمة بهذا الشأن.

 

اجلهاز الرئاسي رئيس الدورة السابعة، بالتشاور مع املكتب، أن يتابع ويناقش مع املدير العام للمنظمة  وفّوض -44

ومع إدارتها العليا أي مسائل واحتياجات ذات الصلة ملواصلة تنفيذ االستقاللية الوظيفية والتشغيلية للمعاهدة وحتسينها 

 .2017-2016بقدر أكرب يف فرتة السنتني 

 

  2017-2016اد برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني اعتم

 

 عرض الرئيسان املشاركان للجنة امليزانية توصيات اللجنة مشفوعة بامليزانية املقرتحة لربنامج  -45

على النحو  11/2015. واعتمد اجلهاز الرئاسي برنامج العمل وامليزانية هذا مبوجب القرار رقم 2017-2016عمل 

 .11-املرفق ألفالوارد يف 

 

 برنامج العمل املتعدد السنوات

 

 القرار  واعتمداملعروض عليه لكي ينظر فيه  34درس اجلهاز الرئاسي مشروع برنامج العمل املتعدد السنوات -46

 .13-ألف املرفقعلى النحو الوارد يف  11/2015رقم 

 

 انتخاب رئيس ونائيب رئيس الدورة السابعة للجهاز الرئاسي 

 

إقلرييم  ) Muhamad Sabranوانتخريب السرييد   انتخب اجلهاز الرئاسي رئيسًا لدورته السابعة ونائبني للريرئيس.   -47

 إقلرييم ) Francis Leku Azenakuلرئيس: السيد لمت انتخاب ستة نواب للجهاز الرئاسي. ولدورة السابعة ل اآسيا( رئيس

)إقلرييم   Javad Mozafari Hashjinأوروبريا(، والسرييد   إقلرييم  ) Svanhild-Isabelle Batta Torheimأفريقيا(، والسيدة 

 Antonio Otávio Sa Ricarteوالسيد جنوب غرب احمليط اهلادئ(، إقليم ) Michael Ryanالشرق األدنى(، والسيد 

 أمريكا الشمالية(.إقليم ) Felicitas Katepa-Mupondwaأمريكا الالتينية والبحر الكارييب(، والسيدة إقليم )
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واعتمد اجلهاز  .35"جتديد فرتة والية أمني املعاهدةاملعنونة "ثيقة الومكتب الشؤون القانونية يف املنظمة  وقدم  -48

 . 12-املرفق ألف، على النحو الوارد يف 12/2015 رقم القرارالرئاسي 

 

 موعد ومكان انعقاد الدورة السابعة للجهاز الرئاسي 

 

. وسيدعو رئيس اجلهاز الرئاسي إىل 2017من املقرر انعقاد الدورة السابعة للجهاز الرئاسي للمعاهدة يف سنة  -49

عقد الدورة باالتفاق مع املكتب وبالتشاور مع املدير العام للمنظمة ومع أمني اجلهاز الرئاسي. وسيبلغ األمني مجيع 

 بعة.األطراف املتعاقدة مبوعد ومكان انعقاد الدورة السا

 

 الدورة السادسة للجهاز الرئاسي اعتماد التقرير وقرارات

 

 امساهمتهمعلى  Fernández Díaz-Silveiraوالسيد  Elizabeth Matosإىل السيدة أشاد اجلهاز الرئاسي  -50

ومتنى إليهما  توجه اجلهاز الرئاسي بالشكريف هذا الصدد، و. ويف تنفيذها املعاهدةبشأن بناءة يف املفاوضات التسقة وامل

 املستقبل.يف  االتوفيق يف مساعيهمالنجاح وكل  اهلم

 

عنها لمعاهدة اليت أعلنت التابع لصندوق تقاسم املنافع يف سخية ال مساهمةلل أعرب اجلهاز الرئاسي عن تقديره -51

على القيام مبساهمات  األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحةغريهما من شجع والرابطة األوروبية للبذور، وحكومة إيطاليا 

 .رفق طاءامللمجموعات اإلقليمية يف لمماثلة. وترد البيانات اخلتامية 

 

 .ألف املرفقاجلهاز الرئاسي تقريره ومجيع القرارات على النحو املبّين يف  واعتمد -52

                                                 
 .IT/GB-6/15/26الوثيقة   35
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 املرفق ألف

 قرارات الدورة السادسة للجهاز الرئاسي
 

 1-املرفق ألف

 1/2015 القرار

 منافعها وتقاسم املوارد على للحصول األطراف املتعدد النظام عمل سري تعزيز إىل الرامية التدابري

 

 الرئاسي، اجلهاز إّن

 

 املنريافع   تقاسريم  الريذي تريراكم يف صريندوق    التمويريل  يف الكريبري  الرينق   إىل اخلامسرية،  دورتريه  يف بقلق، أنه أشار يستذكر إذ

  2009الريرييت وضريريعها اجلهريرياز الرئاسريريي يف دورتريريه الثالثريرية، للفريريرتة املمتريريدة بريريني يوليو/متريريوز        يف مريريا يتعلريريق بالغايريرية 

 ؛2014وديسمرب/كانون األول 

 

 سري بتعزيز املعنية املخصصة العضوية املفتوحة العمل جمموعة إنشاء مبوجبه قرر الذي 2/2013 القرار يستذكر وإذ

 التالية: باملهام لتضطلع( العمل" "جمموعة)للنفاذ إىل املوارد وتقاسم منافعها  األطراف املتعدد النظام عمل
 

 بطريقة مستدامة املنافع تقاسم صندوق يف القائمة على املستخدمني واملساهمات املدفوعات زيادة ()أ

 الطويل، األجل يف توقعها وميكن

 إضافية؛ تدابري اختاذ خالل من األطراف املتعدد النظام عمل سري وتعزيز ()ب

 

العمل عن النتائج املنبثقة عن عملها، مبا يف ذلك نتائج االجتماع الرابع، واليت ترد يف  جمموعة تقرير يف وبعد أن نظر

 ؛IT/GB-6/15/6 Rev.1الوثيقة 

 

املشاركني على قيادتهما والتزامهما اللذين  إىل الرئيسني توجه بالشكراملشاركني وأن  الرئيسني تقرير إىل وبعد أن أصغى

 يسرا تقدم جمموعة العمل؛ 

 

 يف جمموعة العمل، مبا يف ذلك قطاع املصلحة، أصحاب من واسعة جمموعة اليت انعقدت مع باملشاورات يرّحب وإذ

 البذور؛ 
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 إمكانيريريرية أن جيريريريري اجلهريريرياز الرئاسريريريي عمليريريريات االسريريريتعراض والتقيريريرييم امللحوظريريرية يف       وإذ يضعععع يف ااسعععبان 

 ( من املعاهدة؛2)د()2-13و 4-11املادتني 
 

 بالتقدم املهم الذي أحرزته جمموعة العمل يف فرتة السنتني؛ يرحب -1

 ؛2017-2016جمموعة العمل لفرتة السنتني  واليةمتديد يقرر  -2

 جمموعة العمل ما يلي: إىليطلب  -3
 

  إعداد مسودة معدلة كاملة لالتفاق املوحد لنقل املواد تركز بشكل خاص على تطوير نظام اشرتاك

من االتفاق املوحد  11-6وُتعفي من احلاجة إىل أي صك قانوني آخر خاصة من خالل مراجعة املادة 

 لنقل املواد؛

 عال، إعداد اقرتاح إذا اعُترب مع ذلك أنه من الضروري وجود صك قانوني لتطوير نظام اشرتاك ف

 متكامل بشأن الصك القانوني املناسب )مبا يف ذلك تعديل املعاهدة أو بروتوكول ذي الصلة(؛

  إعداد خيارات لتكييف تغطية النظام املتعدد األطراف استنادًا إىل سيناريوهات وإسقاطات خمتلفة

 بشأن اإليرادات؛

 اركان، مبا يف ذلك نسخة مراجعة العمل على أساس اقرتاحات نصوص يعرضها الرئيسان املش

 بالكامل من االتفاق املوحد لنقل املواد خالل االجتماع األول وموعة العمل؛

  التماس مساهمات أو تقارير خطية من مجيع أصحاب املصلحة املعنيني حيثما تدعو احلاجة 

مثاًل  و/أو إلنشاء جمموعات مصغرة خمصصة ألصدقاء الرئيسني، حيثما تدعو احلاجة، منها

جمموعات معنية بفئات املستخدمني، وفئات احملاصيل، واألساليب القانونية، ومعدالت الدفع، 

وبند إنهاء االتفاق، بطلب من جمموعة العمل أو من رئيسيها املشاركني؛ وسُيطلب إىل اوموعات 

 املصغرة املخصصة ألصدقاء الرئيسني تقديم مساهمات خطية للرئيسني املشاركني؛ 

 اور مع املستخدمني احلاليني واحملتملني لالتفاق املوحد لنقل املواد حول مدى جاذبية التش

 االقرتاحات املشار إليها أعاله ورسم صورة واقعية للتغيريات املقرتحة؛

  عرض نتائج مناقشات جمموعة العمل على النحو املبّين أعاله قبل سّتة أشهر على األقّل من انعقاد

از الرئاسي، مبا يتيح إجراء املشاورات والتحضريات الالزمة للدورة السابعة الدورة السابعة للجه

 للجهاز الرئاسي مع األطراف املتعاقدة؛

  دراسة املسائل املتعلقة باملعلومات الوراثية املتصلة باملواد اليت ميكن النفاذ إليها بواسطة النظام

 املتعدد األطراف؛

 



Appendix A, page 3 IT/GB-6/15/Report 

 

قدة للوفاء بالوالية املوكلة إىل جمموعة العمل، واليت تقضي باختاذ سلسلة التزام مجيع األطراف املتعا يطلب -4

تدابري تكفل زيادة املدفوعات القائمة على املستخدمني واإليرادات حلساب تقاسم املنافع بصورة مستدامة وميكن 

 توقعها يف األجل الطويل وتدابري إضافية لتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف؛

 

 األقاليم استعراض وتوفري مجيع اخلربات الالزمة يف جمموعة العمل؛ شدينا -5

 

األطراف املتعاقدة على تقديم الدعم واملوارد املالية، حسب االقتضاء، إىل جمموعة العمل حتى تكون قادرة  حيث -6

  على الوفاء بواليتها يف املوعد احملدد؛

 

على الطابع امللح لوضع إيرادات قائمة على املستخدمني على أساس سليم وميكن التنبؤ به لتحقيق  يؤكد جمددا -7

األهداف املتفق عليها، مبا يف ذلك من خالل نظام اشرتاك فعال يقلل من تكاليف املعامالت ويوفر اليقني القانوني 

 املصلحة؛للمستخدمني، وحيظى بدعم كبري من كل من األطراف املتعاقدة وأصحاب 

 

من جمموعة العمل االتصال بشكل وثيق باللجنة االستشارية املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل، اليت  يطلب -8

ستضطلع بأعمال حتضريية الستعراض اسرتاتيجية التمويل، مبا يف ذلك العالقة بني زيادة املدفوعات القائمة على 

من  4-18ع آلية ملساهمات األطراف املتعاقدة، طبقًا للمادة املستخدمني وحبث االقرتاحات الرامية إىل وض

 املعاهدة.

 

 املتعلقة وتلك األطراف، املتعدد النظام إطار يف والتقييم االستعراض عمليات

 وبعمله املواد لنقل املوحد االتفاق بتنفيذ

 

 من( 2)د 2-13 و 4-11 املادتني يف عليها والتقييم املنصوص االستعراض عمليات أخرى مرة يرجئ أن يقرر -9

 السابعة؛ دورته إىل املعاهدة

 

 األطراف املتعدد النظام خالل من والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد توافر زيادة

 

األطراف املتعاقدة على أن تبلغ األمني  وحيّث، 1/2013بقرارته السابقة بشأن إدراج املواد، السيما القرار يذّكر -10

وتتعاون ماليا وفنيا من أجل إتاحة املعلومات ذات الصلة من خالل مرفق اإلدراج اإللكرتوني للنظام العاملي 

 لإلعالم، ويشجع كذلك األشخاص الطبيعيني والقانونيني على إتاحة موادهم؛

 

ع األشخاص املعنويني واالعتباريني، مبا يف ذلك قطاع البذور، جبهود األطراف املتعاقدة الرامية إىل تشجي يرحب -11

 على جعل مواده متاحة، ويطلب إبالغ األمني بأية مبادرات من هذا القبيل؛
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أهمية اوموعات اليت يتم توصيفها وتقييمها بشكل كامل، مبا يف ذلك من أجل مسات معينة،  يشدد على -12

واملظهري، ويناشد كل من األطراف املتعاقدة واألشخاص الطبيعيني والقانونيني إتاحتها يف  ياجلينوموالتوصيف 

 النظام املتعدد األطراف جنبا إىل جنب مع معلومات التوصيف ذات الصلة؛

 

 ذلك أن يدرج يف جدول أعمال الدورة السابعة استعراضا عاما لتوافر املواد يف النظام املتعدد األطراف مبا يفيقرر  -13

اوموعات اجلديدة اليت مت احلصول عليها خالل فرتة السنتني، ويطلب من األمانة إعداد وثيقة تقدم معلومات 

عن املواد املدرجة يف النظام املتعدد األطراف من جانب األطراف املتعاقدة واألشخاص الطبيعيني والقانونيني، يف 

 من األطراف املتعاقدة. بلدان األطراف املتعاقدة ويف البلدان اليت ليست

 

 املستفيد الثالث الطرف عمل

 

 املستفيد الثالث بالطرف اخلاّصة اإلجراءات على وافق قد الثالثة، دورته يف الرئاسي، اجلهاز أن إىل يشري إذ -14  

 من بتوجيه املواد لنقل املوحد االتفاق عليها ونّ  حددها كما املستفيد الثالث الطرف ومسؤوليات أدوار لتأدية

 الرئاسي؛ اجلهاز

 

 الثالث للطرف جيوز املستفيد، الثالث بالطرف اخلاّصة اإلجراءات من 2-4 للمادة وفقا أنه، إىل كذلك يشري وإذ -15 

 اتفاق مبوجب املادة ومتلقي املادة مقدم لواجبات احملتمل االمتثال عدم حاالت عن املعلومات يتلقى أن املستفيد

 معنويني؛ أو طبيعيني أشخاص أي من املواد لنقل موحد

 

 والزراعة األغذية منظمة وبأن أخرى وموارد كافية مالّية موارد سيتطّلب املستفيد الثالث الطرف بأن يقّر وإذ -16 

 للطرف التشغيلي االحتياطي يف املتاحة األموال تتجاوز التزامات أي تتحمل لن املستفيد الثالث الطرف باعتبارها

 املستفيد؛ الثالث

 

 والزراعة األغذية منظمة ومن األمني إىل كذلك ويطلب املستفيد، الثالث الطرف عمل حول التقرير إىل يشري -17  

 الرئاسي؛ اجلهاز دورات من دورة كل يف تقرير، رفع مواصلة

 

 الثالث للطرف جيوز مبوجبها اليت املستفيد الثالث بالطرف اخلاصة اإلجراءات من 2-4 املادة أهمية على يشدد -18 

 املادة مقّدم من املواد لنقل املوحد االتفاق وشروط ألحكام امتثال عدم حاالت عن املعلومات يتلقى أن املستفيد

 وذلك آخرين، قانونيني أو طبيعيني أشخاص أي أو املواد لنقل املوحد االتفاق مبوجب األطراف من املادة ومتلقي

 املستفيد؛ الثالث الطرف أداء فعالية إىل بالنسبة
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 احلالي املستوى عند 2017-2016املالية  للفرتة املستفيد الثالث للطرف التشغيلي االحتياطي على اإلبقاء يقرر -19 

 احلكومّية واملنظمات املتعاقدة، األطراف يدعوالسابعة؛  دورته يف ذلك ومراجعة أمريكيًا دوالرًا 283 280 البالغ

 ذلك؛ تفعل أن إىل بعد، االحتياطي يف تساهم مل اليت األخرى، والكيانات احلكومّية، غري واملنظمات الدولّية،

 

 من االقتضاء حسب املستفيد الثالث للطرف التشغيلي االحتياطي مبوارد االستعانة الدولية املعاهدة ألمني يرخص -20 

 املستفيد؛ الثالث الطرف وظائف تنفيذ أجل

 

 األمني وضعها اليت التكلفة حيث من والفعالة العملية األساسية والبنية املعلومات تكنولوجيا كّل بأدوات يرحب -21 

املستفيد،  الثالث بالطرف اخلاصة اإلجراءات من 1-4 للمادة تنفيذًا وختزينها ومجعها املعلومات تقديم لتسهيل

 املعلومات سرّية االقتضاء، وعند املعلومات، سالمة لضمان املناسبة التدابري تطبيق مواصلة األمني إىل ويطلب

 .األساسية وبنيتها املعاهدة يف املعلومات تكنولوجيا أدوات تطوير مواصلة مع املقّدمة،

 

 للموارد الدولية الزراعية للبحوث االستشارية اجلماعة مراكز ممارسة

 التطوير قيد والزراعة لألغذية النباتية الوراثية

 

 الدولية؛ املعاهدة من ،(أ)1-15 املادة أحكام إىل يشري إذ -22

 

 املواد؛ لنقل املوحد االتفاق من 6-6و 5-6 املادتني أحكام إىل يشري وإذ -23 

 

 املوارد لنقل املواد، لنقل املوحد لالتفاق الدولية الزراعية للبحوث ةاالستشاري اجلماعة مراكز باستخدام يرحب -24

 على سابقًا بها االحتفاظ مت اليت الوراثية املواد تتضمن: اليت التطوير قيد والزراعة لألغذية النباتية الوراثية

 اجلهازمع  15 املادة اتفاقات مبوجب األطراف املتعدد النظام اختصاص نطاق يف واملوضوعة" األمانة" سبيل

 صك أي أو املواد لنقل املوحد االتفاق مبوجب ما مركز عليها حصل اليت الوراثية املواد تتضمن اليت أو الرئاسي؛

 .املواد لنقل املوحد االتفاق إطار يف الوراثية املواد توزيع بإعادة للمركز يسمح آخر قانوني

 

 املؤسسات من وغريها الدولية الزراعية للبحوث االستشارية اجلماعة مراكز مع بالتعاون األمانة، من يطلب -25 

 بنقل تتعلق إضافية شروط مضمون عن املعلومات مجع( أ: )يلي مبا تقوم أن باجلماعة، الصلة ذات واآلليات

 من 5-6 املادة التزام تنفيذ لتيسري سبل استكشاف( ب) التطوير؛ قيد والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املواد

 االتفاق من 1 امللحق يف األطراف املتعدد النظام من عليها احلصول مت اليت املواد لتحديد املواد لنقل املوحد االتفاق

 .السابعة دورته خالل الرئاسي اجلهاز إىل أعاله ورد ما بشأن التقارير رفع( ج) املواد؛ لنقل املوحد
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 2-املرفق ألف

 2/2015 القرار

 متويل املعاهدة الدولية ةتنفيذ اسرتاتيجي
 

 

 إن اجلهاز الرئاسي،
 

 )و( من املعاهدة الدولية؛3-19و 18و 3-13و 2-13املواد  إذ يستذكر
 

 القرارات السابقة بشأن تنفيذ اسرتاتيجية التمويل؛ وإذ يستذكر
 

أنه، يف دورته اخلامسة، أشار بقلق إىل النق  الكبري واملرتاكم يف متويل صندوق تقاسم املنافع بالنسبة إىل  وإذ يستذكر

ة، للفرتة بني يوليو/متوز مليون دوالر أمريكي سنويًا، الذي حّدده اجلهاز الرئاسي يف دورته الثالث 23اهلدف البالغ 

 ؛2014وديسمرب/كانون األول  2009
 

الذي قرر مبوجبه إنشاء جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سري  2/2013 القرار وإذ يستذكر

 النظام املتعدد األطراف )"جمموعة العمل"(؛ 
 

 يف تقرير اجتماعات جمموعة العمل، واستمع إىل تقرير الرئيسني املشاركني؛ وإذ ينظر
 

 اجلزء األول: استعراض اسرتاتيجية التمويل
 

األطراف يتطلب تعزيز آليات أخرى يف املعاهدة الدولية، وخاصة اسرتاتيجية  املتعددبأن تعزيز النظام يقّر  -1

 التمويل؛

لتنفيذ املعاهدة حبيث ميكن استعراضها على حنو منتظم من جانب  أساسيةمتويل فعالة هي  اسرتاتيجيةبأن يقّر  -2

 اجلهاز الرئاسي؛

أنه سوف ُيجري، يف دورته السابعة، استعراضًا السرتاتيجية التمويل، بهدف تعزيز سريها وتوفري  علىيتفق  -3

املعنية باسرتاتيجية التمويل إىل االجتماع  املخصصة االستشاريةدعوة اللجنة يقّرر قاعدة هلذا االستعراض، و

 ، على أن تكون هلا االختصاصات التالية:2017-2016جمددًا يف فرتة السنتني 
 

تقييم النتائج اليت حققتها اسرتاتيجية التمويل فيما خي  هدفها املتمثل يف "زيادة توافر املوارد املالية  )أ(

 لتنفيذ النشاطات الواردة يف هذه املعاهدة."وشفافيتها وكفاءتها وفعالية تقدميها 

وحتديثها، مبا يف  2014-2009اخلطة االسرتاتيجية لتنفيذ صندوق تقاسم املنافع للفرتة تقييم تطبيق  )ب(

مع األخذ يف االعتبار حتليل  2023-2018املذكور للفرتة  احلسابمن أجل  للتمويل ذلك حتديد هدف
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خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية الزراعية لالحتياجات بناء على مصادر للمعلومات مثل 

فضاًل عن اهلدف اخلاص بصندوق املنح التابع للصندوق االستئماني العاملي للتنوع  لألغذية والزراعة

ملمكنة لتدابري ضمان الدخل املستدام والقابل للتوقع احملصولي، وحتليل سيناريوهات حول التأثريات ا

لصندوق تقاسم املنافع، من أجل تعزيز النظام املتعدد األطراف الذي ستقرتحه جمموعة العمل املخصصة 

 ؛  1/2015املفتوحة العضوية من أجل تعزيز سري النظام املتعدد األطراف حبسب ما ين  عليه القرار 

التقييمات، وضع تدابري لتعزيز النهج الرباجمي لصندوق تقاسم املنافع، حبيث تكون مع مراعاة تلك  (ج)

 عمليات الصندوق أكثر جاذبية وقابلية للتنبؤ بالنسبة إىل جهات ماحنة ومتلقية حمتملة، وهي تشمل:

خالل حتسني االتساق املواضيعي بني املشاريع الفردية، وطوال دورات املشاريع، مبا يف ذلك من  (1)

 إعادة النظر يف الرتتيبات احلالية لتنفيذ املشاريع؛

وضع اسرتاتيجية استثمار طويلة األجل لصندوق تقاسم املنافع، تتضمن أهدافًا ونتائج متوقعة  (2)

 ومؤشرات ونظامًا مناسبًا للرصد وللتقييم؛

 جزءًا منه.تعزيز التآزر بني صندوق تقاسم املنافع واسرتاتيجية التمويل اليت تشّكل  (3)

وضع تدابري أخرى لتعزيز تنفيذ اسرتاتيجية التمويل العامة، مبا يف ذلك لضمان النظر يف إمكانية  (د)

موارد مالية للعناصر الواردة يف اسرتاتيجية التمويل، غري صندوق  توفرييف  التنبؤاالستدامة وقابلية 

 تقاسم املنافع؛

تلقي مساهمات تركز بالدرجة األوىل على املستوى اإلقليمي أو احملاصيل مع مراعاة  إمكانيةالنظر يف  (هري)

 أدناه؛  14نتائج الرتتيب االستثنائي الوارد يف الفقرة 

إسداء املشورة بشأن جهود تعبئة املوارد خالل فرتة السنتني، وخاصة لتعزيز التعاون مع املساعدة  (و)

 اإللائية الرمسية؛

النظر يف الرابط بني زيادة املدفوعات القائمة على املستخدمني واستكشاف مقرتحات لوضع آلية مساهمة  (ز)

 من املعاهدة؛  4-18من قبل األطراف املتعاقدة، طبقا للمادة 

ويف تعزيز  2030وتنفيذ األحكام ذات الصلة من خطة التنمية املستدامة لعام النظر يف فرص حشد املوارد  (ح)

والصندوق العاملي  مرفق البيئة العاملية مع أجهزة مثل ،من خالل القنوات املناسبة ،املناسب التعاون

األمم املتحدة اإلطارية بشأن  الدولية واتفاقية الزراعية للبحوث االستشارية واوموعةلتنوع احملاصيل 

 تغّير املناخ.

 

، ممثليها اإلقليميني االثنني يف 2015ديسمرب/كانون األول  31حبلول  أن تعّين اإلقليميةمن اوموعات يطلب  -4

 اللجنة من خالل مكتب الدورة السابعة للجهاز الرئاسي؛
 

إىل اللجنة االستشارية املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل أن تتواصل بشكل وثيق مع جمموعة العمل يطلًب  -5

 املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز عمل النظام املتعدد األطراف، يف سياق تنفيذ أعماهلا؛ 
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ذ كافة عناصر اسرتاتيجية على أن استعراض اسرتاتيجية التمويل جيب أن يعزز الرصد وييسر تنفييشدد  -6

 من املعاهدة؛  4-18التمويل، حبسب ما تصفها املادة 
 

التمويل، القيام بالتحضريات من أجل مؤمتر املاحنني يف فرتة السنتني  اسرتاتيجيةإىل األمانة، رهن تنقيح  يطلب -7

 من أجل استقطاب املزيد من التمويل إىل صندوق تقاسم املنافع، حبسب توافر املوارد.  ،2017-2019
 

 اجلزء الثاني: تدابري يف األجل القصري تسمح بتعبئة املوارد لصندوق تقاسم املنافع
 

 املوارد لصندوق تقاسم املنافع وتعزيزها، من أجل استدامة اإليرادات الفورية؛ تعبئةأهمية مواصلة يشّدد على  -8
 

  2017-2015وكافة األحكام ذات الصلة بها على أساس خمص  لفرتة السنتني اخلطة االسرتاتيجية  ميدد -9

للمعاهدة وتعزيز  مبا يتيح مواصلة العمل على صعيد تعبئة املوارد واالتصاالت والرتويج ووضع العالمات التجارية

 وجودها يف وسائل اإلعالم، من أجل حتسني متويل صندوق تقاسم املنافع وبروزه؛
 

األمني االستمرار يف حشد املوارد من خالل اخلطة االسرتاتيجية، واستخدام آلية فريق املهام الرفيع  يطلب إىل -10

 املستوى ملواصلة تعبئة األموال لصندوق تقاسم املنافع؛
 

باملساهمات املالية يف صندوق تقاسم املنافع الواردة من إندونيسيا، وإيطاليا، والنمسا، والنرويج، والسويد ب يرّح -11

 دعمًا للجولة الرابعة من دورة املشاريع يف صندوق تقاسم املنافع؛ 2015-2014 السنتنيخالل فرتة 
 

أعضاء مجعيات القطاع اخلاص الوطنية واإلقليمية والدولية واملنظمات غري احلكومية فضاًل عن األطراف  يدعو -12

املاحنة بصورة عاجلة إىل تقديم مساهمات استثنائية، للسماح بإطالق دورة املشاريع  اجلهاتاملتعاقدة وغريها من 

ماليني دوالر أمريكي كان هو مستوى التمويل يف  10الرابعة اخلاصة بصندوق تقاسم املنافع ملبلغ هو على األقل 

 دورة املشاريع الثالثة، إذ سوف تدعم احلفاظ على الزخم لتعزيز النظام املتعدد األطراف؛
 

للجهاز الرئاسي أن يستعرض حتديثات منتظمة صادرة عن األمانة بشأن توقعات  السابعةاىل مكتب الدورة  يطلب -13

 اجلهات املاحنة، والنظر يف تدابري لتعزيز دورة املشاريع الرابعة؛
 

مساهمات تركز بالدرجة األوىل على املستوى  على أساس استثنائي، باعتبار ذلك مشروعًا جتريبيًا، تلقييقرر  -14

 اإلقليمي أو احملاصيل، عقب صدور موافقة املكتب، لدورة املشاريع املقبلة لصندوق تقاسم املنافع؛
 

رابطة البذور األوروبية إىل صندوق تقاسم املنافع كمساهمة أوىل مجاعية من  تقدمهاباملساهمات اليت  يرحب -15

آخرين يف قطاع البذور ويف قطاعات جتهيز األغذية أن يقدموا ويناشد جهات فاعلة يف قطاع البذور األوربي 

 مساهمات مماثلة.
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 3-املرفق ألف

 3/2015 القرار

 وبرنامج عملهالنظام العاملي لإلعالم قرار بشأن رؤية 

 

 إن اجلهاز الرئاسي،

 

 ؛10/2013والسيما القرار النظام العاملي لإلعالم قراراته السابقة بشأن  إذ يستذكر

 

والنظريام املتعريدد األطريراف     17يف املريادة  املنصريوص عليريه    لإلعريالم  العرياملي  النظريام أيضًا العالقات القائمة بني  إذ يستذكر

 )أ(؛ 2-13للحصول على املوارد وتقاسم منافعها على النحو املبني يف املادة 

 

دور املعاهدة الدولية ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة كراعيني للتنوع البيولوجي الزراعي، مبا  إذ يضع يف ااسبان

 يف ذلك املعلومات املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ 

 

ام املتعدد األطراف واملعلومريات ذات  بضرورة تيسري توثيق املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املتاحة يف النظ إذ يقّر

 الصلة ونشرها لتيسري األحباث وتربية النبات والتدريب مع مراعاة القوانني املرعية؛

 

واحلكومرية اإلسريبانية    النظام العاملي لإلعريالم احلكومة األملانية على الدعم املالي املقّدم إىل مشاورة اخلرباء بشأن  إذ يشكر

 ؛2015-2014ملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خالل فرتة السنتني على دعمهما ألدوات حتليل ا

 

 تباعًا؛ 2و 1الواردين يف امللحقني برنامج العمل و الرؤية يعتمد -1

 

مريع   17املنصريوص عليهريا يف املريادة    النظريام العرياملي لإلعريالم    إنشرياء اللجنرية االستشريارية العلميرية املعنيرية ب      يقرر -2

. وتبعًا لتوفر املوارد املالية، ستجتمع اللجنة مريرتني علريى األقريل خريالل فريرتة      3االختصاصات الواردة يف امللحق 

 ؛2017-2016السنتني 

 

إىل األمريني   ويطلب كعذلك إىل األمني تنفيذ برنامج العمل واستنادًا إىل توصيات اللجنة االستشارية العلمية  يطلب -3

هاز الرئاسي يف كل دورة من الدورات العادية وتقديم اقرتاح ملراجعرية برنريامج العمريل،    رفع تقرير مرحلي إىل اجل

 االستشارية؛ العلميةعند الضرورة، استنادًا إىل توصيات اللجنة 
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واحلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين إىل توفري املوارد الضرورية لتنفيذ جمموعرية مرين    األطراف املتعاقدة يدعو -4

 .العملجية الواردة يف برنامج األنشطة النموذ

 

بهريدف السريماح بالتريآزر مريع      DivSeekبأّن األمانة تشارك يف وحدة التيسري املشرتكة ضريمن مبريادرة    حييط علمًا -5

 إىل األمني مواصلة ذلك؛ ويطلببشكل كامل  املعاهدة، مع احرتام أحكام النظام العاملي لإلعالم

 

إىل رفع تقرير عن تداعيات األهريداف علريى    DivSeekإىل األمني دعوة أصحاب املصلحة يف مبادرة  يطلب كذلك -6

املعاهدة بالنسبة إىل التكنولوجيات اليت تقوم عليها املبادرة وإعداد تقرير توليفي عن ذلك لكي ينظر فيه اجلهاز 

 الرئاسي يف دورته السابعة؛

 

إىل كل مرين األمريني واألطريراف املتعاقريدة مواصريلة الرتويريج للمبريادرات الراميرية إىل دعريم الريربامج الوطنيرية             يطلب -7

واإلقليمية لتطوير تكنولوجيا املعلومريات اخلاصرية برياملوارد الوراثيرية النباتيرية لألغذيرية والزراعرية ونقلريها وحتليريل          

التكنولوجيا ونقلها، وذلك بهدف دعريم   والربنامج املشرتك لتطوير CAPFITOGENالبيانات عنها، على غرار 

 ؛2برنامج العمل على النحو املفصل يف امللحق 

 

األمني واألطراف املتعاقدة على تيسريري حرياالت التريآزر والرتابريط بريني نظريم وشريبكات املعلومريات الوطنيرية           يشجع -8

املنريافع لتوثيريق املريوارد     واإلقليمية، ومع عمليات النظام املتعدد األطريراف واملشرياريع املمولرية مرين صريندوق تقاسريم      

 طبقًا ألحكام املعاهدة؛  تعملالوراثية النباتية لألغذية والزراعة، طاملا أنها 

 

 رهنريا  ،1-17وفعاليتريه طبقريًا للمريادة    والنظام العرياملي لإلعريالم   وتقييم جلدوى  رصدإىل األمني تصميم آلية  يطلب -9

 استنادًا إىل توصيات اللجنة االستشارية العلمية وتقديم مسودة إىل الدورة املقبلة للجهاز الرئاسي؛ ،توافر املواردب

 

 الدورة املقبلة للجهاز الرئاسي. إىلإىل األمني رفع تقرير حول ما تقّدم  يطلب -10
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 1امللحق 

 

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة عن النظام العاملي لإلعالمرؤية بشأن 

 

ملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة النظم القائمة ويعززها، من أجل النظام العاملي لإلعالم عن ايدمج  

استحداث نقطة دخول عاملية إىل املعلومات واملعارف، لتعزيز القدرة علعى صعون املعوارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة       

 والزراعة وإدارتها واستخدامها.

 

يتسم بكل ما يف الكلمة من معنى بالفعالية علريى النحريو املتريوخى يف املعاهريدة     نظام عاملي لإلعالم ويشمل تطوير  

أهمها: تعزيز النظم القائمة، وحيث ال تزال هناك ثغرات، إنشاء نظم ومبادرات جديريدة؛   ضمن مجلة أمورالدولية، من 

النظم؛ وتوفري آليات شاملة لضمان الوصول مباشرًة إىل املعلومات واخلدمات املقدمة. وُيرتَجم ذلك من  وتعزيز الرتابط بني

 خالل األهداف التالية:
 

إنشاء منصة على شبكة اإلنرتنت مع نقاط دخول إىل املعلومات املتصلة باملوارد الوراثية النباتية لألغذيرية   -1

 والزراعة موجهة حنو االستخدام؛

توفري حملة شاملة وتيسري الوصريول إىل مصريادر املريوارد الوراثيرية النباتيرية لألغذيرية والزراعرية واملعلومريات          -2

 املتصلة بها؛

تعزيز قابلية التشغيل املشرتك بني النظم القائمة وتيسريريها عريرب تقريديم مبريادئ واضريحة، ومعريايري فنيرية         -3

 وقواعدها؛ واألدوات املناسبة لدعم عملياتها طبقًا ملبادئ املعاهدة

تعزيز الشفافية حول حقوق املستخدمني وواجباتهم من حيث الوصول إىل املعلومات حول املوارد الوراثية  -4

النباتية لألغذية والزراعة وتقامسها واستخدامها وإجياد سريبل ملمارسرية هريذه احلقريوق والواجبريات ضريمن       

 ؛النظام العاملي لإلعالم 

ولي واملتعدد التخصصات وتعزيزها من أجل زيادة املعارف حول املوارد توليد فرص التواصل والتعاون الد -5

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وإضافة القيمة عليها؛

توفري فرص لتنمية القدرات ونقل التكنولوجيا لصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واملعلومات  -6

 ستخدامها مع إيالء عناية خاصة الحتياجات البلدان النامية؛واملعارف املتصلة بها وإدارتها وا

 .النظام العاملي لإلعالمخلق آلية لتقييم التقدم ورصد فعالية  -7
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 2امللحق 
 

 (2022-2016)النظام العاملي لإلعالم برنامج العمل اخلاص ب

 

ساهمات املوممّول عرب تدرجيي وسُينفَّذ من خالل نهج  ،سيغطي برنامج العمل فرتة أولية مّدتها سّت سنوات 

 .من خارج امليزانية
 

بني العناصر الثالثة القائمة كونات والروابط يوضح املسلسلة قيمة املوارد الوراثية النباتية، ويرد أدناه رسم ل 

 املوارد الوراثية النباتية.لقيمة، واستخدام وإضافة االوراثية النباتية،  املوارد سلسلة القيمة، وهي مصادرل
 

 
 

إنشاء منصة على شبكة اإلنرتنت مع نقاط دخول إىل املعلومات املتصلة بعاملوارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة      -1

 والزراعة موجهة حنو االستخدام
 

 املنصة؛ إنشاء البنية الفنية الالزمة لتطوير )أ(

العمل مع منظمة األغذية والزراعة واالتفاقية بشأن التنريوع البيولريوجي وبروتوكريول ناغويريا التريابع هلريا        )ب(

 وغريها من املنظمات للبناء على اخلربات املكتسبة يف جمال تطوير البوابات العاملية؛ 

ومريات  حتديد سيناريوهات حاالت االستخدام للمجموعات املستهدفة ووضع آليات للحصريول علريى معل   )ج(

 مرجتعة منها

وضع لوذج عن البوابة العاملية من شأنه تلقي املعلومات املرجتعة مرين املسريتخدمني حريول املريواد الرييت       )د(

 يغطيها االتفاق املوحد لنقل املواد.
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توفري حملة شاملة وتيسري الوصعول إىل مصعادر املعوارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة والزراععة واملعلومعات          -2

 ها.املتصلة ب
 

 إنشاء فهرس ملصادر املعلومات واملعارف وغريها من املواد؛ )أ(

تعزيز قدرة بنوك اجلينات واملزّودين اآلخرين على توثيريق حيريازاتهم بواسريطة طريرق تقليديرية وحديثرية         )ب(

 وتيسري الوصول إىل تلك املعلومات وإىل املوارد الوراثية طبقًا ألحكام املعاهدة؛

رد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من إتاحة مجيع املعلومريات غريري السريرية طبقريًا     متكني متلّقي املوا )ج(

للقوانني املرعية والناجتة عن أعمال األحباث والتطوير اليت جيرونها على املواد املتلقرياة، متاشرييًا مريع    

 من االتفاق املوحد لنقل املواد؛ 9-6واجباتهم املنصوص عليها يف املادة 

الوصول السريع إىل املعلومات حول املريواد املتاحرية يف النظريام املتعريدد األطريراف علريى مسريتوى        السماح ب )د(

 العينات؛

 .تعزيز القدرة على وضع قوائم حصر ونظم وشبكات معلومات وطنية وإقليمية )هري(

 

 نيعة تعزيز قابلية التشغيل املشرتك بني النظم القائمة وتيسعريها ععرب إتاحعة مبعادض وا عحة، ومععايري ف       -3

 واألدوات املناسبة لدعم عملياتها طبقًا ملبادض املعاهدة وقواعدها؛
 

وضع معيار مشرتك للمعّرفات الفريدة الدائمة املطّبقة على املريوارد الوراثيرية النباتيرية لألغذيرية والزراعرية       )أ(

 وآلية تشغيلية لتشجيع اعتماد هذه املعّرفات الرقمية للمواد؛

التدريب وتنميرية القريدرات، مبريا يف ذلريك مريواد الريتعلم عرين ُبعريد، بالتعرياون مريع           تطوير املزيد من مواد  )ب(

 منظمات أخرى ذات الصلة؛

التوصية باعتماد معايري مشرتكة للبيانات والبيانات الوصفية وتطوير املزيد من املعريايري )للبيانريات عرين     )ج(

 قطاعات أخرى؛  املظهر الوراثي على سبيل املثال( استنادًا إىل اخلربات املكتسبة يف 

إقامة صالت وظيفية مع مبريادرات أخريرى ذات الصريلة العتمرياد البيانريات املفتوحرية واملعريايري املتصريلة          )د(

 باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛

وضع معايري فنية للتشغيل املشرتك بني خمتلريف نظريم إدارة املعلومريات عرين املريوارد الوراثيرية النباتيرية         )هري(

 والزراعة.لألغذية 
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تعزيز الشفافية حول حقوق املستخدمني وواجباتهم من حيث الوصول إىل املعلومات حول املعوارد الوراثيعة    -4

النظعام الععاملي   النباتية لألغذية والزراعة وتقامسها واستخدامها وإجياد سبل ملمارسة تلك ااقوق والواجبات  عمن  

 لإلعالم 
 

 نظيميريرية والسياسريرياتية والقانونيريرية للوصريريول إىل املعلومريريات املتصريريلة      حتليريريل العوامريريل املؤسسريريية والت   )أ(

 بريرياملوارد الوراثيريرية النباتيريرية لألغذيريرية والزراعريرية وتقامسهريريا واسريريتخدامها ضريريمن إطريريار أحكريريام املعاهريريدة،  

 ؛13و 12ال سيما املادتني 

ام املتعريدد األطريراف   فهم قابلية تطبيق النماذج املطّورة يف أجزاء أخرى من املعاهريدة وتأثرياتهريا، كالنظري    )ب(

 ؛DivSeekللحصول على املوارد وتقاسم منافعها، ومبادرات كمبادرة 

 

توليد فرص للتواصل والتعاون الدولي واملتعدد التخصصات وتعزيزها من أجل زيادة املععارف حعول املعوارد     -5

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وإ افة القيمة عليها.
 

أدوات وآليات وفرص التواصل والتعاون مع الشريركاء ومسريتخدمي النظريام )وسريائل     حتديد واستحداث  )أ(

 اإلعالم، قوائم العناوين الربيدية وغريها(؛

 إجراء استطالعات مركزة تشمل جمموعة واسعة من املستخدمني وأساليب االعتماد؛ )ب(

ة الرييت ُأسريندت إليهريا أولويرية     تعزيز الروابط بني أصحاب املصلحة لرتكيز األحباث على املواد الوراثيري  )ج(

 عالية واليت أشري إليها بشكل مشرتك.

 

توفري فرص لتنمية القدرات ونقل التكنولوجيا من أجل صون املوارد الوراثيعة النباتيعة لألغذيعة والزراععة      -6

 ميةواملعلومات واملعارف املتصلة بها وإدارتها واستخدامها مع إيالء عناية خاصة الحتياجات البلدان النا
 

 عقد اجتماعات إقليمية ومؤمترات علمية متعلقة بالتكنولوجيات واملواضيع اجلديدة وتقديم الدعم هلا؛ )أ(

 توفري الوصول إىل املواد التدريبية لتنمية القدرات؛ )ب(

دعم تدريب العاملني يف جماالت عدة منها التصنيف وإدارة املعلومريات واملعلوماتيرية احليويرية بالتعرياون      )ج(

 الشركاء املعنيني؛مع 

 تصميم اآلليات الرامية إىل تعزيز فرص التدريب عرب املؤسسات )تدريب املدّربني، عمليات املواءمة(؛ )د(

 توفري التدريب للمسؤولني املستقبليني عن إدارة البنوك اجلينية؛  )هري(

 تيسري نقل التكنولوجيا ذات الصلة إىل البلدان النامية؛ )و(

املعارف التقليدية املتعلقة برياملوارد الوراثيرية النباتيرية    النظام العاملي لإلعالم بملصلحة يف توعية أصحاب ا )ز(

  ألحكام املعاهدة ومتاشيا مع اتفاقية التنوع البيولوجي. لألغذية والزراعة طبقًا 
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 ورصد كفاءتهإنشاء النظام العاملي لإلعالم آلية لتقييم التقدم يف  و ع -7
 

 النظام العرياملي لإلعريالم   إرساء نظام السرتجاع املعلومات متاح على البوابة مبا يتيح إمكانية تقييم فائدة  )أ(

 وكفاءته؛

تشجيع إجراء مشاورات منتظمة بني األطريراف املتعاقريدة وأصريحاب املصريلحة واملسريتخدمني واملريزودين        )ب(

 وكفاءته. النظام العاملي لإلعالمحول فائدة 
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 3امللحق 
 

 17اختصاصات اللجنة االستشارية العلمية املعنية باملادة 
 

 األهداف

 

يقدم اجلهاز الرئاسي املشورة حول تطوير النظام العاملي لإلعالم وتعزيريزه، لتيسريري تبريادل املعلومريات، اسريتنادًا إىل نظريم       

 النباتية لألغذية والزراعة.  املعلومات املوجودة، عن القضايا العلمية والفنية والبيئية املتصلة باملوارد الوراثية

 

 تقوم اللجنة االستشارية العلمية )اللجنة( بإسداء املشورة إىل األمني حول ما يلي:
 

 التوصيات العامة بشأن تطوير ونشر النظام العاملي لإلعالم  ومكّوناته كما اعتمده اجلهاز الرئاسي؛ -

 استكشاف جماالت عمل جديدة ذات أثر حمتمل على النظام؛ -

اختيار األنشطة التجريبية للنظام العاملي لإلعالم، بناًء علريى طلريب األمريني، باإلضريافة إىل مبريادرات وأنشريطة        -

 أخرى لضمان استدامة عمل النظام العاملي لإلعالم، واستكمال حتديث برنامج العمل.

 

 كما توفر اللجنة على وجه اخلصوص املشورة العلمية لألمني حول املسائل التالية:
 

فعالية النظام العاملي لإلعالم  وكفاءته كآلية لتعزيز املشورة بشأن التعاون العلمي والف  والبيئي حول املسريائل   -1

 املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

لعمريوم، والتعرياون   تبادل املعلومات املتصلة باملوارد الوراثية النباتية لألغذيرية والزراعرية ونقريل اخلريربة املتريوفرة ل      -2

 الف  والعلمي؛

 املكونات العلمية والفنية للنظام العاملي لإلعالم وبرنامج عمله وفقًا لتوصيات اجلهاز الرئاسي؛ -3

 التعاون مع مبادرات دولية وإقليمية أخرى ذات الصريلة تعمريل يف جمريال التعرياون الفري  ونقريل التكنولوجيريا،        -4

 أن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها التابعة لربوتوكول ناغويا؛مبا يف ذلك آلية تنسيق املعلومات بش

 سبل تيسري تنفيذ النظام العاملي لإلعالم على املستوى القطري وإنشاء منصة ألصحاب املصلحة؛  -5

التعاون العلمي والف  والبيئي ومنافع مجيع أنشطة املعاهدة، مبا يف ذلك النظام املتعريدد األطريراف واحلصريول     -6

 على املوارد وتقاسم منافعها وبرنامج العمل لالستخدام املستدام للموارد.

 

 تعقد اللجنة اجتماعني خالل فرتة السنتني، رهنًا بتوفر املوارد املالية.
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 التشكيل

 

 ستتألف اللجنة من:
 

 خبريين علميني كحّد أقصى من كل إقليم، يعّينهم نواب رئيس كل إقليم من األقاليم يف اجلهاز الرئاسي؛  -

خرباء علميني وفنيني إضافيني يعّينهم األمريني، مبريا فرييهم خريرباء تقرتحهريم األقرياليم وأصريحاب املصريلحة          10 -

 املقتضى.املعنيني، مع مراعاة اخلربة الفنية الالزمة والتوازن اإلقليمي حسب 

 

يتّم اختيار األعضاء على أساس خربتهم العلمية وفهمهم للنظام العاملي لإلعالم واملعاهدة الدولية، مع مراعاة احلاجرية إىل  

خربة متخصصة ومعمقة يف جماالت تشمل: املعلوماتية احليوية وعلم الوراثة اجلزيئريي؛ والعلريوم الرييت تنتهريي تسريميتها      

، والسريرييما علريريم اجلينريريوم، وعلريريم الفينريريوم، وعلريريم الربوتيوميريريات؛ وإدارة البيانريريات البيئيريرية   omicsبلواحريريق "أومريرييكس" 

واجلغرافية املكانية حول املوارد الوراثية النباتية؛ واإلدارة العلمية والتصنيفية لألقارب الربية للمحاصيل وبنوك اجلينات 

ويف املزرعرية؛ والتعرياون الفري ؛ وبنرياء القريدرات؛       ة وفيهريا خارج مواقعها الطبيعيوصون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

ودمج النظم، وتبادل املعلومريات وتقاسريم البيانريات؛ والتقاسريم العريادل واملنصريف للمنريافع واخلريربة القانونيرية يف القريوانني           

 واألنظمة الدولية ذات الصلة؛ والشراكات مع منظمات ومؤسسات ومبادرات أخرى. 

 

 شاركني من بني اخلرباء.تنتخب اللجنة رؤساءها امل

 

 تقوم أمانة املعاهدة الدولية بتيسري عمل اللجنة وبرفع التقارير إىل اجلهاز الرئاسي.

 

 جيوز للجهاز الرئاسي جتديد والية اللجنة وتشكيلها يف دورته السابعة.
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 4-املرفق ألف

 4/2015 القرار

 النباتية لألغذية والزراعة، االستخدام املستدام للموارد الوراثية 6تنفيذ املادة 

 

 إن اجلهاز الرئاسي،

 

الدور احملوري لالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف مواجهة التحديات العاملية، إذ يدرك 

الفقر، وخاصة فقر املزارعني أصحاب  مكافحةمبا فيها األمن الغذائي وفقدان التنوع البيولوجي والتكيف مع تغري املناخ و

 احليازات الصغرية؛

 

ويأخذ علمًا بتقرير االجتماع الثاني للجنة الفنية املخصصة بشأن االستخدام املستدام للموارد  7/2013القرار وإذ يستذكر 

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛

 

الدور الرئيسي لالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وعلى العالقة بني حقوق وإذ يؤكد على 

 من املعاهدة الدولية؛ 6و 5واألحكام اخلاصة باحلفظ واالستخدام املستدام مبوجب املادتني  9املزارعني مبوجب املادة 

 

االستخدام املستدام أوصت األمني مبواصلة تنظيم وحتديث برنامج  أن اللجنة الفنية املخصصة بشأنوإذ يأخذ باالعتبار 

العمل بشأن االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مبجاالت إضافية لدعم مبادرات األطراف 

العمل األخرى تآزر ضمن برنامج العمل وبينه وبني وجماالت أوج املتعاقدة وغريها من أصحاب املصلحة، وإقامة 

 :للمعاهدة
 

بهذا القرار، ويطلب من األطراف املتعاقدة وأصحاب  1املرفق برنامج العمل املنقح كما يرد يف يصادق على  -1

املصلحة مواصلة تقديم تقارير عن تنفيذه وينوه مبساهمة هذه املبادرات يف االستخدام املستدام للموارد الوراثية 

 ؛لألغذية والزراعة النباتية

، مبا يف ذلك املزارعون أن تعزز، حسب االقتضاء، حصول مجيع املزارعنيمجيع األطراف املتعاقدة  إىل يطلب -2

على املوارد الوراثية أصحاب احليازات الصغرية ومنظمات املزارعني والشعوب األصلية واوتمعات احمللية، 

 .قاعدة املوارد الوراثية للمحاصيل املستخدمة النباتية لألغذية والزراعة يف النظام املتعدد األطراف وتوسيع

واألدوات  ،أهداف االستخدام املستدامراج دإة، بالتشاور مع مكتب الدروة السابعة، النظر يف األمان إىل يطلب -3

األوسع الستخدام بالنسبة إىل اتقاسم املنافع، وال سيما صندوق واملبادرات يف اجلولة املقبلة من دورة متويل 

أيضا مواصلة استكشاف اخليارات بشأن إليها رع، ويطلب ااملزيف تنوع األصناف واألنواع يف اإلدارة ل انطاق
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وعلى لصندوق تقاسم املنافع دعم تنفيذ برنامج العمل بشأن االستخدام املستدام، من خالهلا الكيفية اليت ميكن 

 معاجلة احتياجات املزارعني.وجه اخلصوص 

 :أن يقوم مبا يلي عاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين ورهنا بتوافر املوارد املاليةاألمني، بالت إىل يطلب -4
 

األطراف املتعاقدة، وحكومات أخرى، ومنظمات املزارعني، وأصحاب من املزيد من اإلسهامات  التماس )أ(

لغات ومستقبلية وموعة األدوات ونشرها جبميع املصلحة املعنيني، واخلرباء جلمع أدوات إضافية 

 العمل يف منظمة األغذية والزراعة؛

التنوع  اتفاقيةؤسسات مثل املالكيانات املعنية داخل منظمة األغذية والزراعة و مجيعالتعاون مع  )ب(

البيولوجي، واجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، فضال عن القطاع اخلاص واملنظمات غري 

احلكومية، يف إطار املعاهدة، بغية التنفيذ الفعال لألنشطة دعمًا لربنامج العمل بشأن االستخدام املستدام 

 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛

دعما  د األنشطة اليت تقوم بها األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة واملنظمات الدوليةورص تيسري )ج(

 ؛لربنامج العمل

إىل وأصحاب املصلحة دعوة األطراف املتعاقدة واحلكومات األخرى واملؤسسات واملنظمات املعنية  مواصلة )د(

 لوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛تقديم تقارير عن كيفية تعزيز وحتسني االستخدام املستدام للموارد ا

اجتماعات إقليمية بشأن التوصيف املتقدم واالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية  عقد )هري(

املعنيني أصحاب املصلحة احملليني املزارعني احملليني ووالزراعة، مبا يف ذلك تقييم احتياجات 

يف سياق من خالل أيضا نهج تشاركية  تلبية تلك االحتياجات وحتديد الوسائل املمكنة لاآلخرين 

 برنامج العمل بشأن االستخدام املستدام؛

التفاعل بني بشأن فيما يتعلق باتفاقية التنوع البيولوجي،  ،الصلة ذاتالتعاون مع املبادرات األخرى  )و(

 نظم املناطق احملمية؛واملزارعون والنظام اليت يقودها اوتمع احمللي املوارد الوراثية وأنشطة 

املنظمة الدولية للتنّوع  ، وال سيماالزراعية للبحوث الدولية املراكز احتادتطوير التعاون مع  مواصلة )ز(

بشأن التدريب وبناء القدرات يف جمال االستخدام املستدام واملنظمات املعنية األخرى، البيولوجي 

 والزراعة، مبا يف ذلك من خالل تعبئة املوارد بصورة مشرتكة؛ للموارد الوراثية النباتية لألغذية

 

للجنة االستشارية الفنية املخصصة املعنية باالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية عقد اجتماع جديد  يقرر -5

 من هذا القرار. 1امللحق ، رهنًا بتوافر املوارد املالية، وفقا لالختصاصات الواردة يف لألغذية والزراعة
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 1املرفق 

 

 جنة الفنية املخصصة املعنية باالستخدام املستدام للموارد للااختصاصات 

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 

سُتسدي اللجنة الفنية املخصصة املعنية باالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )يشار  -1

 باللجنة( املشورة لألمني حول:إليها فيما بعد 
 

 واملبادراتاالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  بشأنبرنامج العمل  تنفيذ )أ(

 الداعمة؛

األخرى يف جمال االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية  الدوليةمع العمليات واملؤسسات  التعاون )ب(

 لألغذية والزراعة؛ 

تآزر ضمن برنامج العمل وبينه وبني وجماالت العمل األخرى اوجه وإقامة أنشطة إضافية  ديدحت )ج(

  للمعاهدة؛

من خالل املستدام  هااستخداموملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة صون االثغرات احلالية يف  بلورة )د(

 املاحنة؛ واجلهاتالدعم من األطراف املتعاقدة 

 

املكتب بالتشاور مع يعيِّنهم فنيني خرباء إىل عشرة اثنني لكل إقليم وعضوين إىل ا يصل اللجنة مم ستتألف -2

 من التشكيلة املطلوبة األقاليم ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني، وعلى وجه اخلصوص منظمات املزارعني، مع مراعاة

 من يف املعاهدة جزءا املتعاقدة األطراف من مشاركان وسيشكل رئيسان. واجلنساني اإلقليمي الفنية التوازن اخلربة

 الذين تعينهم اللجنة قبل أعضاء من املشاركني الرئيسني انتخاب وسيتم. متقدم بلد من وواحد نام بلد من واحد اللجنة،

 األقاليم. 

 

من أجل رمبا وضع  املتعاقدة لألطراف إتاحتها سيتمو. أخرى اتإشارغرض ل اخلرباءب بقائمة األمنيحتفظ سي -3

 .املستدام الستخداميف ا اخلرباء من جمموعة

 

 اجتماعني، رهنا بتوافر املوارد املالية.ما يصل إىل  ستعقد اللجنة -4

 

يف أقرب وقت ممكن التماسا لتعليقات خطية من األطراف ُتتاح ستقارير اجتماعاتها يف ختام  سُتعد اللجنة -5

املتعاقدة وأصحاب املصلحة املعنيني، ستحال إىل األمني الذي سيتوىل مجعها للعلم لعرضها على اجلهاز الرئاسي يف 

 السابعة. دورته 

 

 يف دورته السابعة. سُيقدم األمني تقريرًا عن نتائج أعمال اللجنة إىل اجلهاز الرئاسي -6
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 1امللحق 
 

 الرؤية واملهمة واألهداف لربنامج العمل بشأن االستخدام املستدام

 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واملبادرات الداعمة

 (7/2013 كما اعتمده القرار)

 الرؤية
 

، وذلك لتمكني وجود 6استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة استخدامًا مستدامًا يف نظم الزراعة وفقا للمادة 

 نظم للزراعة واألغذية أكثر اشتمااًل واستدامة وكفاءة على املستويات احمللية والوطنية والدولية.

 

 املهمة
 

من املعاهدة إىل  6اثية النباتية لألغذية والزراعة من خالل تدابري فعالة ترتجم املادة تعزيز االستخدام املستدام للموارد الور

 أثر فعلي على املستوى القطري.

 

 األهداف

 الرصد والتنفيذ و مان الدعم التقين

مرين املعاهريدة املتصريلة     9و 6و 5تريوفري الريدعم لألطريراف املتعاقريدة وأصريحاب املصريلحة لتنفيريذ أحكريام املريواد           :1اهلدف 

 باالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، على أساس األولويات واالحتياجات الوطنية.

توفري التوجيه واإلرشاد يف جمال السياسات من خالل رصد تنفيذ املعاهدة فيما يتعلريق باالسريتخدام املسريتدام     :2اهلدف 

 ة لألغذية والزراعة.للموارد الوراثية النباتي

مواصلة رصد الدعم واخلربة التقنيني املقدمني من منظمة األغذية والزراعة يف جمال االستخدام املستدام، على  :3اهلدف 

 من املعاهدة. 6النحو الذي تتوخاه املادة 

 التعاون وحتسني الشراكات

 مشاريع وبرامج ذات صلة باالستخدام املستدام تعزيز التعاون والشراكات بني أصحاب املصلحة املساهمني يف :4اهلدف 

للتنوع البيولوجي يف اتفاقية التنوع  آيتشيللموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مع األخذ يف االعتبار أهداف 

 البيولوجي

فيما يتعلق  الثانية خطة العمل العامليةتنفيذ أهداف تقاسم املنافع غري النقدية واألنشطة ذات األولوية يف  :5اهلدف 

 باالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
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 ( بشأن االستخدام املستدام 2017/2019)مكونات برنامج العمل ونتائجه املتوقعة  :1اجلدول 

 للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واملبادرات الداعمة

 )رهنًا بتوفر املوارد(

 الربامج

 النتائج املتوقعة

الدورة السابعة للجهاز الرئاسي 

(2017) 

 النتائج املتوقعة

 الدورة الثامنة للجهاز الرئاسي

(2019) 

 الشركاء 

 يف التنفيذ املمكنون

 وافق عليه اجلهاز الرئاسي :اجلزء ألف

تنفيذ االستخدام  -1

املستدام للموارد الوراثية 

النباتية لألغذية والزراعة، 

 من املعاهدة 6وفقا للمادة 

تنفذ األطراف املتعاقدة وأصحاب  )أ(

املصلحة واملنظمات الدولية 

األنشطة واملشاريع والربامج 

لتحقيق االستخدام املستدام 

للموارد الوراثية النباتية لألغذية 

تقارير عن ذلك.  والزراعة وتقدم

ترصد أمانة املعاهدة التطورات 

. وسرتفع التقنية والسياساتية

 .اجلهاز الرئاسيتقريرا إىل 

تنفذ األطراف املتعاقدة  )ب(

وأصحاب املصلحة واملنظمات 

الدولية األنشطة واملشاريع 

والربامج لتحقيق االستخدام 

املستدام للموارد الوراثية النباتية 

وتقدم تقارير لألغذية والزراعة 

عن ذلك. ترصد أمانة املعاهدة 

التطورات التقنية والسياساتية 

اليت حتال إىل اجلهاز الرئاسي 

 للحصول على توجيه بشأنها.

األطراف املتعاقدة، منظمة 

األغذية والزراعة، اجلماعة 

االستشارية للبحوث الزراعية 

الدولية، هيئة املوارد الوراثية 

دى لألغذية والزراعة، املنت

العاملي للبحوث الزراعية، 

 اتفاقية التنوع البيولوجي

جمموعة أدوات  -2

لالستخدام املستدام للموارد 

الوراثية النباتية لألغذية 

 والزراعة.

مجع معلومات عن عناصر  )أ(

إضافية لتوسيع نطاق جمموعة 

 األدوات 

تصميم وإصدار جمموعة األدوات  )ب(

 أول لبوابة/صفحة على األنرتنت 

إنشاء بوابة/صفحة على  )ج(

األنرتنت مع إمكانية إضافة 

تعليقات جلمع اخلربات 

وتقامسها بشأن تنفيذ جمموعة 

 األدوات على املستوى الوط  

األطراف املتعاقدة، منظمة 

األغذية والزراعة، اجلماعة 

االستشارية للبحوث الزراعية 

الدولية، هيئة املوارد الوراثية 

نتدى لألغذية والزراعة، امل

العاملي للبحوث الزراعية، 

اتفاقية التنوع البيولوجي، 

املنظمات غري احلكومية، 

القطاع اخلاص، منظمات 

 املزارعني.

 اجلزء باء: املبادرات الداعمة اليت اختذتها طواعية األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة اآلخرون

برنامج التطوير  -3

املشرتك للتكنولوجيا 

ونقلها يف سياق تقاسم 

 املنافع غري النقدية 

 عقد اجتماعات سنوية للربنامج )أ(

إعداد دراسة عن نظم االبتكار  )ب(

ودورات التكنولوجيا لالستخدام 

املستدام للموارد الوراثية النباتية 

 لألغذية والزراعة 

تطوير حزم تكنولوجيا جتريبية  )ج(

 للبلدان النامية )حماصيل منتقاة(

تطوير برنامج على اإلنرتنت  )د(

لتيسري توثيق ونقل احلزم بالعالقة 

 "مع "النظام العاملي للمعلومات

 نامجعقد اجتماعات سنوية للرب )و(

مزيد من هيكلة وتسليم حزم  ز()

تكنولوجيا ألنظمة ابتكار 

 خمتلفة

تنفيذ شراكات جتريبية ملرحلة  )ح(

 ما قبل الرتبية 

تعزيز الروابط بني استخدام  )ط(

األصناف و األنواع يف املزارع 

وادوات معلومات لرتبية 

 النباتات

الشركاء العاملون والشركاء 

االستشاريون يف الربنامج؛ 

 برنامج الرتبية املتكامل 
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تعريف خطة عمل إلقامة شراكات  )هري(

بني القطاع العام والقطاع اخلاص 

يف مرحلة ما قبل الرتبية )حماصيل 

 منتقاة(

تدريب وبناء القدرات  -4

 36بشأن حقوق املزارعني

 واالستخدام املستدام 

تنفيذ األنشطة ذات الصلة يف القرار  )أ(

 ، حقوق املزارعني.9بشأن املادة 

تنفيذ األنشطة ذات الصلة يف  )ب(

، حقوق 9القرار بشأن املادة 

املزارعني، على حنو ما اعتمده 

اجلهاز الرئاسي يف دورته 

 السابعة.  

األطراف املتعاقدة، منظمة 

األغذية والزراعة، املنتدى 

العاملي للبحوث الزراعية، 

اتفاقية التنوع البيولوجي، 

اجلماعة االستشارية للبحوث 

لدولية، املنظمات الزراعية ا

غري احلكومية، منظمات 

 املزارعني، القطاع اخلاص.

التوعية بالقيمة  -5

احلالية واملرتقبة لألقارب 

الربية للمحاصيل 

والسالالت احمللية 

واألنواع غري املستغلة 

استغالال كاماًل اليت تتسم 

بأهمية حملية وإقليمية 

لألمن الغذائي والتنمية 

 املستدامة

مشرتك بشأن أهداف آيتشي حبث  )أ(

 املتعلقة باالستدامة يف الزراعة

والروابط بني احلفظ يف املوقع/ 

اإلدارة يف املزرعة والربامج 

واملبادرات القائمة على اوتمع 

احمللي لالستخدام املستدام 

لألقارب الربية للمحاصيل 

والسالالت احمللية واألنواع غري 

 املستغلة استغالاًل كافيا

ية نشطة من خالل حلقات توع )ب(

والوسائل نشورات العمل وامل

بشأن املناسبة األخرى 

االستدامة يف الزراعة والروابط 

بني احلفظ يف املوقع/ اإلدارة يف 

املزرعة والربامج واملبادرات 

القائمة على اوتمع احمللي 

لالستخدام املستدام لألقارب 

الربية للمحاصيل والسالالت 

غري املستغلة احمللية واألنواع 

 استغالاًل كافيا

األطراف املتعاقدة، منظمة 

األغذية والزراعة، املنتدى 

العاملي للبحوث الزراعية، 

اتفاقية التنوع البيولوجي، 

اجلماعة االستشارية للبحوث 

الزراعية الدولية، املنظمات 

غري احلكومية ومنظمات 

 املزارعني، القطاع اخلاص.

 

  

                                                 
 من املعاهدة. 9" إىل حقوق املزارعني على النحو املبني يف املادة حقوق املزارعنييف هذا اجلدول، تشري "  36
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 5-املرفق ألف

 5/2015 القرارمشروع 

 ، حقوق املزارعني9 املادةتطبيق 

 

 إّن اجلهاز الرئاسي،
 

لمجتمعات احمللية وجمتمعات الشعوب األصلية واليت قّدمها باعرتاف املعاهدة الدولية باملساهمة اهلائلة ليذّكر  إذ

املزارعون يف مجيع مناطق العامل، وسيواصلون تقدميها لصون املوارد الوراثية النباتية وتنميتها واستخدامها كأساس 

 لإلنتاج الغذائي والزراعي يف العامل، 
 

 8/2013و 6/2011و 6/2009و 2/2007بقراراته يذّكر  وإذ

 

األطراف املتعاقدة واملنظمات ذات الصلة إىل توّلي زمام املبادرة جلمع املعلومات على  استدراج من األمانةيطلب  -1

من أجل تبادل املعارف واآلراء والتجارب وأفضل املمارسات بشأن تنفيذ  ةوالعاملي ةاإلقليميو ات الوطنيةاملستوي

 من املعاهدة الدولية؛  9دة حقوق املزارعني على حنو ما هو منصوص عليه يف املا

، حسب املقتضى، 9 كاًل من األطراف املتعاقدة إىل حبث إمكانية وضع خطط عمل وطنية لتطبيق املادةيدعو  -2

 ؛ 6و 5ورهنًا بالتشريعات الوطنية، مبا يتماشى مع تطبيق املادتني 

كاًل من األطراف املتعاقدة اليت مل تفعل ذلك بعد، إىل حبث إمكانية مراجعة تدابريها الوطنية اليت تؤّثر يدعو  -3

من املعاهدة الدولية، حلماية  9على إعمال حقوق املزارعني، وتعديلها عند احلاجة، على النحو احملّدد يف املادة 

 وتعزيز حقوق املزارعني؛ 

عاقدة إلشراك منظمات املزارعني وأصحاب املصلحة ذوي الصلة يف الشؤون املتعّلقة كاًل من األطراف املتيدعو  -4

بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام، ودرس إسهاماتها يف زيادة التوعية وبناء 

 القدرات باجتاه حتقيق هذه الغاية؛ 

والتنسيق، حسب االقتضاء، فيما بني خمتلف املؤسسات اليت تتعامل  التفاعلاألطراف املتعاقدة إىل تعزيز  يدعو -5

 من املعاهدة واملوارد الوراثية والنباتية لألغذية والزراعة. 9يف املادة  واردمع حقوق املزارعني على حنو ما هو 

 أخرى مية ومشاورات األطراف املتعاقدة واملنظمات املعنية إىل اختاذ مبادرات لعقد حلقات عمل إقلي دعوي -6

 املعرفة واآلراء واخلربات لتعزيز إعمال حقوق املزارعني على حنو  لتبادلمنظمات املزارعني، مع مبا يف ذلك 

 للجهاز الرئاسي. النتائج يف الدورة القادمة عرض من املعاهدة، و 9يف املادة ما هو وارد 

 إىل األمني تيسري هذه املبادرات بناء على الطلب وحسب املوارد املتوافرة؛  يطلب -7

من تنفيذ حقوق خلصة إعداد دراسة عن الدروس املستب، رهنا بتوافر املوارد املالية، أن يقوم إىل األمني يطلب -8

والتشريعات؛ ويدعو األطراف من املعاهدة، مبا يف ذلك السياسات  9يف املادة  ما هو وارداملزارعني على حنو 
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وخرباتهم الستخالص  ماملتعاقدة ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني، خاصة منظمات املزارعني، إىل تقديم آرائه

وفقا و، حسب االقتضاء على املستوى الوط  حقوق املزارعنيبشأن  9املادة األمثلة كخيارات ممكنة لتنفيذ 

 السابعة للجهاز الرئاسي. الدورة الل خللتشريعات الوطنية. وستعرض الدراسة 

 حنو فيذ الوط  حلقوق املزارعني على التنجمال يف  جحةاندورته القادمة يف التجارب النظر يف يأن  قرري -9

نهوض بها بشكل أكرب لنظر يف كيفية الإىل ااملتعاقدة  األطرافمن املعاهدة بهدف دعوة  9يف املادة  ما هو وارد

 التشريعات الوطنية؛رهنا بالوط ، حسب االقتضاء وملستوى على ا

املنتدى مع وتنفيذه إطالق برنامج مشرتك لبناء القدرات بأن يبادر، رهنا بتوافر املوارد، إىل  األمنيإىل يطلب  -10

من  9يف املادة  واردعلى حنو ما هو  حقوق املزارعنيبشأن أخرى معنية ومع منظمات  العاملي للبحوث الزراعية

 ؛ املعاهدة الدولية

إىل األمني أن يقوم، بالتشاور مع املكتب ورهنا بتوافر املوارد املالية، بوضع الصيغة النهائية للنموذج يطلب  -11

 من املعاهدة؛  9التثقيفي املتعلق حبقوق املزارعني على حنو ما هو وارد يف املادة 

االحتاد الدولي حلماية األصناف إىل األمانة االستمرار يف االخنراط، بطريقة تتسم بالتآزر املتبادل، مع  يطلب -12

النباتية اجلديدة واملنظمة العاملية للملكية الفكرية من أجل التشارك يف وضع اللمسات األخرية على عملية حتديد 

ة، مبا يف ذلك من خالل عملية تشاركية وشاملة، ورفع اواالت احملتملة للرتابط بني صكوك كّل منهما واملعاهد

 تقرير عن النتائج احملققة إىل اجلهاز الرئاسي يف دورته السابعة؛  

مشاركة منظمات املزارعني يف عمله، ويدعوها إىل االستمرار يف املشاركة الفاعلة يف دوراته، ويف عمليات فرتة يقّدر  -13

ملقتضى ووفقًا لالئحة الداخلية، مع إيالء االعتبار الواجب السرتاتيجية ما بني الدورات ذات الصلة، حسب ا

 بالشراكات مع اوتمع املدني؛  اخلاصةاملنظمة 

مالي وف  لتنفيذ حقوق املزارعني  دعماألطراف املتعاقدة ومنظمات التعاون اإللائي إىل حبث إمكانية توفري يدعو  -14

من املعاهدة يف البلدان النامية، ومتكني املزارعني وممثلي منظمات املزارعني من  9على النحو احملدد يف املادة 

 حضور االجتماعات مبوجب املعاهدة الدولية؛ 

 إىل األمني إعداد تقرير عن املناقشات ذات الصلة املتعّلقة حبقوق املزارعني، على حنو ما هو وارد يطلب  -15

 من املعاهدة الدولية، ضمن منتديات املنظمة؛  9يف املادة 

من  9مبني يف املادة ما هو مدى حقوق املزارعني على حنو بشأن توعية نشطة أعمال إجراء على األمني  يشجع -16

 تنفيذ هذه احلقوق؛نهوض بتدبري ضروري آخر للكأصحاب املصلحة املعنيني صاحل عاهدة لامل

مبا يف ذلك ، يف هذا القرارخاة ميكنها من دعم تنفيذ األنشطة املتو وضعيف اليت هي األطراف املتعاقدة  يدعو -17

 إىل فعل ذلك؛  باملوارد املالية،

 إىل األمني رفع تقرير بشأن تنفيذ هذا القرار إىل اجلهاز الرئاسي يف دورته السابعة.يطلب  -18
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 6-املرفق ألف

 6/2015القرار 

 االمتثال

 

 الرئاسي،إّن اجلهاز 

 

 بشأن االمتثال اللذين اعتمدهما يف دورتيه الرابعة واخلامسة،  القرارين السابقني إذ يستذكر

 

أن تقدم تقاريرها يف الوقت املناسب وفقا للقسم خامسا من إجراءات االمتثال،  من األطراف املتعاقدة يطلب -1

 حتى يتسنى للجنة االمتثال أن تنظر فيها قبل انعقاد الدورة السابعة للجهاز الرئاسي؛

 

بالنظام اإللكرتوني لرفع التقارير اليت جيري استحداثها من قبل األمانة بهدف تبسيط عملية رفع  حييط علما -2

من أجل نشر الصيغة  2015لول سنة حبإجناز عملها  األمانةمن  ويطلبالتقارير بواسطة الوسائل االلكرتونية، 

املوحدة لرفع التقارير على شبكة اإلنرتنت ورهنًا باملوارد املتاحة، وذلك بهدف دعم األطراف املتعاقدة للوفاء 

 من إجراءات االمتثال.  5بالتزاماتها املتعلقة برفع التقارير مبوجب املادة 

 

 مريرين إجريريراءات االمتثريريال  4-وفقريريا ألحكريريام القسريريم ثالثريريا 2019-2016أعضريرياء جلنريرية االمتثريريال لفريريرتة  ينتخععب -3

 . امللحقالواردة يف 
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 امللحق
 

 أعضاء جلنة االمتثال
 

 انتهاء الوالية يف  اإلقليم

 2015ديسمرب/كانون األول  31

 انتهاء الوالية يف

 2017 األولديسمرب/كانون  31

 2016يناير/كانون الثاني  1

 2019ديسمرب/كانون األول  31

  ra r nAinA air السيدة  أفريقيا

OCLEOC 
 anAOria aCooKالسيد  nAiae Aa  RAZnUnالسيدة 

 rara Raa A السيد  nIPran n pKEالسيدة  IrRO  iCUaKالسيدة    آسيا

 KiiKDRK 

 aRrAAr السيدة  UaAE ELoLnLUالسيد   Oerre   aaeainAالسيدة  أوروبا

pnnaaCEn 
 أمريكا الالتينية

 والبحر الكارييب

 naIrAan naRi eenالسيد 

On ILEEnAC  
  E rAAa oaaArAaaLالسيدة 

AUnAin 
 naIrAan naRi eenالسيد 

On ILEEnAC  

 Onjri aOniL Kالسيد  السيد على شهادي  السيد مصطفي على العجل  الشرق األدنى

 أمريكا الشمالية
-oae A irR anILpnالسيدة  

 RpCAiUn 

 

 جنوب غرب احمليط 

 اهلادض

  inavaa   rvraaالسيد 

OLAnC 
 Areaa a IRKnالسيدة  Aan   nRiiالسيد 
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 7-املرفق ألف

 7/2015القرار 

 العالقة مع االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي

 

 إن اجلهاز الرئاسي،

 

)ز( و)ل( من املعاهدة اليت تن  على أن يقوم اجلهاز الرئاسي بإقامة التعاون 3-19وكذلك املادة  2-1إىل املادة  إذ يشري

وحيافظ عليه مع مؤمتر األطراف املتعاقدة يف االتفاقية بشأن التنّوع البيولوجي، واإلحاطة كذلك بالقرارات ذات الصلة 

اليت تن  على أن يتعاون األمني  5-20ن التنّوع البيولوجي، وبأحكام املادة الصادرة عن مؤمتر األطراف يف االتفاقية بشأ

 مع أمني االتفاقية بشأن التنّوع البيولوجي؛

 

بشأن التعاون مع مؤمتر األطراف يف االتفاقية بشأن التنريوع البيولريوجي وأجهزتهريا الفرعيرية      5/2013إىل القرار  وإذ يشري

 وأمانة؛

 

ببدء نفاذ بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن  وإذ يرحب

 استخدامها )بروتوكول ناغويا(؛

 

بضرورة مواصلة دعم بناء قدرات األطراف، ال سيما البلدان النامية، على الدعم املتبادل يف تنفيذ املعاهدة  وإذ يقر

 التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا امللحق بها؛واالتفاقية بشأن 

 

باملقررات الصادرة عن االجتماع الثاني عشر ملؤمتر األطراف يف االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي،  يأخذ علما -1

واالجتماع األول ملؤمتر األطراف العامل كاجتماع لألطراف يف بروتوكول ناغويا، واليت هي ذات أهمية بالنسبة إىل 

 املعاهدة؛

 

الصلة املرتبطة باالتفاقية بشأن التنوع البيولوجي وبروتوكول  من األمانة أن تستمر يف رصد العمليات ذات يطلب -2

ناغويا احمللق بها ويف املشاركة فيها، من أجل تعزيز العالقات العملية واملتجانسة واملناسبة، على الصعيدين الوط  

  والدولي؛

 

لوطنيرية للتنريوع البيولريوجي    األطراف املتعاقدة إىل أن تقوم، عند استعراض االسرتاتيجيات وخطط العمريل ا  يدعو -3

وأهداف أيشي للتنريوع البيولريوجي، بضريمان     2020-2011وحتديثها وعند تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي 

 إبراز التزاماتها مبوجب املعاهدة بشكل كامل، ال سيما من خالل تعزيز مشاركة مجيع أصحاب املصلحة املعنيني؛
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مبقرر االجتماع الثاني عشر ملؤمتر األطريراف يف االتفاقيرية بشريأن التنريوع      يرحب، 5/2013القرار  وإذ يشري إىل -4

( القاضي بتعزيز أوجه التآزر الرباجمية يف ما بني االتفاقيات املتعلقة 30البيولوجي بشأن اآللية املالية )القرار الثاني عشر/

م من األمانرية، وضريع عناصرير مشريورة ملرفريق البيئرية       بالتنوع البيولوجي، ويف هذا السياق، يطلب من املكتب أن يتوىل، بدع

إىل األمريني   ويطلعب العاملية يف ما يتعلق بتمويل أهداف املعاهدة وأولوياتها، مبا يتماشى مع واليات مرفق البيئة العامليرية،  

أن التنريوع  إحالة عناصر املشورة، بالصيغة اليت توضع بها، إىل االجتماع الثالريث عشرير ملريؤمتر األطريراف يف االتفاقيرية بشري      

الصادر عن مؤمتر األطراف، حتريى يتسرينى إحالتهريا إىل مرفريق البيئرية       30البيولوجي، مبا يتماشى مع القرار الثاني عشر/

إىل األمني وضع عملية بلورة عناصرير املشريورة ليليرية املاليرية التابعرية لالتفاقيرية علريى جريدول أعمريال           ويطلب كذلكالعاملية 

 حسب املقتضى؛الدورات املقبلة للجهاز الرئاسي، 

 

مبقرر االجتماع الثاني عشر ملؤمتر األطراف يف االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الذي يقضي بعقد حلقة  يرحب -5

عمل الستكشاف السبل اليت ميكن من خالهلا ألطراف خمتلف االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي تعزيز أوجه التآزر 

ددة ومع اإلقرار بوالية كل من هذه االتفاقيات ورهنا بتوافر وحتسني الكفاءة يف ما بينها، دون املساس باألهداف احمل

من األمني واملكتب تيسري اختيار  ويطلباملوارد لدى هذه االتفاقيات، بهدف تعزيز تنفيذها على مجيع املستويات، 

 السابعة؛املمثلني للمشاركة يف حلقة العمل هذه ورفع تقرير عن النتائج احملققة إىل اجلهاز الرئاسي يف دورته 

 

جبهود األمانة الرامية إىل التعاون مع أمانة االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي، ويأخذ علما خبارطة  يشيد -6

الطريق اليت وضعت يف سياق املبادرة املشرتكة ومذكرة التعاون املوقعة بني األمني واألمني التنفيذي لالتفاقية بشأن التنوع 

رهنا بتوافر املوارد املالية، أن يستمر، مع أمانة االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي، يف من األمني،  ويطلبالبيولوجي، 

استكشاف الوسائل واألنشطة العملية ملواصلة تعزيز هذا التعاون وفقا للخطوط املنصوص عليها يف مذكرة التعاون واملبادرة 

 ا إىل اجلهاز الرئاسي؛املشرتكة وخارطة الطريق املوقعة بني األمانتني، وأن يرفع تقرير

 

باجلهود اليت تبذهلا أمانتا املعاهدة واالتفاقية بشأن التنوع البيولوجي بالتعاون مع مفوضية االحتاد  يرحب -7

ومبادرة تنمية القدرات املتعلقة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها  املنظمة الدولية للتنوع البيولوجياألفريقي، و

من  ويطلبمع أصحاب املصلحة واخلرباء املشاركني يف تنفيذ املعاهدة واالتفاقية وبروتوكول ناغويا، والشركاء اآلخرين جل

األمني، رهنا بتوافر املوارد املالية، مواصلة تيسري هذا التفاعل بشأن الدعم املتبادل والتنفيذ املتجانس واملناسب 

 اسي؛للصكوك، ورفع تقرير عن نتائج هذه األنشطة إىل اجلهاز الرئ

 

من بروتوكول ناغويا بشأن النفاذ إىل  10األطراف املتعاقدة إىل العمل اجلاري بالنسبة إىل املادة  يلفت عناية -8

 األمانة على املشاركة يف هذا العمل؛ وحيّثاملوارد وتقاسم منافعها 

 

  رات اجلهاز الرئاسي.إىل األمني مواصلة رفع التقارير عن التعاون مع االتفاقية يف كل دورة من دو يطلب -9
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 8-املرفق ألف

 8/2015القرار 

 الصندوق العاملي لتنوع احملاصيلتقديم التوجيهات يف جمال السياسات إىل 

 

 إن اجلهاز الرئاسي،

 

يشّكل عنصرًا أساسيًا من اسرتاتيجية متويل املعاهدة  (الصندوق العاملي) الصندوق العاملي لتنوع احملاصيلبأن  إذ يذّكر

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج املوقع وإتاحتها؛  يف ما يتعّلق حبفظ الدولية

 

مبوجب التوجيهات العامة يف  الصندوق العاملي، يعمل الصندوق العامليمن دستور  (5)1بأنه عماًل باملادة  وإذ يذّكر

 ؛جمال السياسات اليت يقّدمها إليه اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية

 

 الصندوق العامليتقريرًا سنويًا عن أنشطة للصندوق العاملي ، يقّدم اولس التنفيذي باتفاق العالقاتبأنه عماًل  وإذ يذّكر

 إىل اجلهاز الرئاسي؛

 

 الصندوق العامليإىل اعتماد برنامج العمل املتعدد السنوات الذي قد يتيح مجلة أمور منها توطيد التعاون مع  وإذ يشري

 ل تعزيز اتساق التوجيهات املقّدمة يف جمال السياسات؛ من خال

 

املهمة يف تنفيذ  الصندوق العامليالضوء على مساهمات   الذي يسّلط الصندوق العاملي بتقريرعلمًا مع التقدير  يأخذ

 املعاهدة الدولية؛

 

 ؛للصندوق العامليبزيادة التبادل بني مكتب اجلهاز الرئاسي واولس التنفيذي  يرّحب

 

 توجيهات يف جمال السياسات يف امليادين الرئيسية التالية: يقّدم

 

 تعبئة املوارد

 

يف  2016املزمع عقده يف أبريل/نيسان للصندوق العاملي بتنظيم مؤمتر إلعالن التربعات لصندوق اهلبات التابع  يرّحب

سيشّكل حدثًا رئيسيًا لدعم تنفيذ اسرتاتيجية واشنطن العاصمة )الواليات املتحدة األمريكية(، مع اإلقرار بأن املؤمتر 

 واسرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية؛  الصندوق العامليمجع األموال اخلاصة ب
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مبواصلة دعم جملس صندوق احتاد املراكز الدولية للبحوث الزراعية لتطوير النظام العاملي )احتاد املراكز الدولية(  يرّحب

واليت يديرها احتاد املراكز الدولية  15االنتقال إىل متويل اوموعات املدرجة ضمن املادة للحفظ خارج املوقع من خالل 

 ؛ للصندوق العامليبتمويل كامل من صندوق اهلبات التابع 

 

واليت تسعى إىل مجع هبات بقيمة  2018-2014باسرتاتيجية الصندوق اجلديدة جلمع األموال يف الفرتة  يأخذ علمًا

وذلك على مرحلتني. وتتمثل املرحلة األوىل يف بلوغ الغاية األوىل من اهلبات  2018مليون دوالر أمريكي حبلول عام  850

مليون دوالر أمريكي، مع التماس اجلزء األكرب من التمويل من األطراف املتعاقدة لتمويل  500اإلمجالية وقدرها 

من املعاهدة الدولية. وترمي املرحلة الثانية إىل  15املدرجة ضمن املادة العمليات األساسية املتعّلقة باوموعات الدولية 

مليون دوالر أمريكي من أجل متويل جمموعات وطنية  850رفع مستوى اهلبات بقدر أكرب ليصل إىل مبلغ إمجالي قدره 

اإلضايف من ماحنني من  خمتارة من احملاصيل وغري ذلك من تكاليف طويلة األمد، مع التماس اجلزء األكرب من التمويل

 القطاع اخلاص؛ 

 

األطراف املتعاقدة وغريها من احلكومات واجلهات املاحنة على توفري الدعم املالي إلجناح مؤمتر إعالن التربعات  حيّث

 بهدف تعبئة ما يكفي من األموال لضمان استمرار العمليات األساسية املتعّلقة باوموعات الدولية املدرجة يف 

 من املعاهدة الدولية واإلقرار، من خالل هذا الدعم، بأن املساهمات تدعم تنفيذ اسرتاتيجية متويل  15 املادة

 املعاهدة الدولية؛ 

 

إىل رفع تقرير عن نتائج املؤمتر إىل الدورة السابعة للجهاز الرئاسي، مبا يف ذلك عن التقّدم احملرز  الصندوق العاملي يدعو

 ؛15للمجموعات املدرجة يف إطار املادة لتأمني متويل طويل األمد 

 

إىل دعم عمل اللجنة االستشارية املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل خالل فرتة السنتني املقبلة  الصندوق العاملي يدعو

مبا يف ذلك حتسني التكامل بني خمتلف اخلاصة باملعاهدة الدولية، تعزيز عمل اسرتاتيجية التمويل للوضع تدابري 

 متويلية هلا؛ اصرها وحتديد غاياتعن

 

إىل مواصلة تعاونه مع املعاهدة وإىل توطيده من أجل تعبئة املوارد، ال سيما األنشطة املشرتكة  الصندوق العاملي يدعو

 جلمع التربعات بهدف تعزيز أوجه التكامل والتآزر وتنفيذ خمتلف عناصر اسرتاتيجية التمويل.

 

 املسائل العلمية والفنية

 

ملتابعة تنفيذ املعاهدة الدولية ومواصلة وضع نظام كفؤ ومستدام للحفظ خارج  الصندوق العامليبالدعم الذي يقّدمه  يرّحب

)هري( من املعاهدة الدولية، مبا يف ذلك خطط لتمويل جمموعات وطنية خمتارة من احملاصيل، 5املوقع كما يرد يف املادة 
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بذلك على حنو يكّمل ويعزز بصورة متبادلة الدعم املقّدم إىل مثل هذا النظام من  مبواصلة القيام الصندوق العاملي ويوصي

 خالل عناصر أخرى من اسرتاتيجية متويل املعاهدة الدولية، واتباع التوجيهات املنتظمة اليت يعطيها اجلهاز الرئاسي؛
 

بغرض تطوير نظام يسمح بتحديث "االسرتاتيجيات العاملية لصون  الصندوق العامليعلى املبادرة اليت أطلقها  يثين

بأنها تشكل وثائق توجيهية أساسية لنظام عاملي فعال ومستدام لصون املوارد يف مواقعها  ويقّراحملاصيل" بشكل دائم 

رة شفافة بصو 15واليت تشهد تعاون بنوك اجلينات لدى األطراف املتعاقدة مع املؤسسات املنشأة مبوجب املادة 

وإىل أمانة املعاهدة نشر هذه االسرتاتيجيات وإبرازها من خالل األنشطة اإلعالمية  الصندوق العامليإىل  ويطلبومتكاملة؛ 

 اليت يضطلع بها كل منهما؛

 

على قيامه بإنشاء نظم إلدارة احلد األدنى من اجلودة، على أن تنفذها مجيع بنوك اجلينات  الصندوق العامليب يشيد

 بالتزامه دعم بنوك اجلينات املرشحة الستيفاء هذه املعايري؛  ويرّحب حتظى بدعم طويل األجل من الصندوق اليت

 

الصندوق على حتديد التدابري، مبا فيها االسرتاتيجيات العاملية لصون احملاصيل املذكورة أعاله، واليت ميكن  يشجع

للصون خارج املوقع، أي إدراج جمموعات من خارج نطاق بنوك  من خالهلا معاجلة الثغرات املوجودة يف النظام القائم

اجلينات التابعة الحتاد املراكز الدولية للبحوث الزراعية، وحتسني اآلليات االستشارية ووضع هيكلية لإلدارة والتنسيق 

اعية الدولية، بعد انقضاء فرتة وجود برنامج البحوث يف بنوك اجلينات التابعة للمجموعة االستشارية للبحوث الزر

وإدراج مثل هذه التدابري يف تقريره إىل الدورة السابعة للجهاز الرئاسي والعمليات ذات الصلة يف الفرتة الفاصلة بني 

 الدورات؛

 

إىل توطيد تعاونه وتكامله مع املعاهدة وإىل تطوير مقاربات براجمية وتآزرية بقدر أكرب  الصندوق العامليبأن يسعى  يوصي

 املشاريع.على مستوى 

 

 نظام املعلومات العاملي

 

على تعاونه الوثيق مع أمانة املعاهدة يف ما يتعلق بنظام املعلومات العاملي، من خالل مجلة  الصندوق العامليبيشيد 

، مبا يتماشى مع أهداف املعاهدة DivSeekومبادرة  Genesysتدابري منها العمل بصورة مشرتكة على تطوير نظام 

 ؛17وأحكامها، ال سيما املادة 

 

على أن يدعم، يف إطار أنشطته، التآزر والتكامل مع برنامج العمل بشأن نظام املعلومات  الصندوق العاملي يشجع

 مع أمانة املعاهدة العاملي، إقرارًا بوالية اجلهاز الرئاسي وقدرته على وضع املعايري، وإىل مواصلة التعاون بشكل وثيق

 ؛DivSeekللعمل معًا على تيسري مبادرة  الدولية
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إىل تعيني خبري واحد للمشاركة يف اللجنة االستشارية العلمية التابعة لنظام املعلومات العاملي  أيضًاالصندوق  يدعو

 ذات الصلة. الصندوق العامليولتيسري تنفيذ املشورة والتوصيات الصادرة عنها يف أنشطة 

 

 التواصل والتوعية

 

مبواصلة تنسيق أنشطته اخلاصة بالتوعية والتواصل وتنظيمها بصورة مشرتكة، حسب املقتضى،  الصندوق العاملي يوصي

 ؛الصندوق العامليو الدولية مبا يف ذلك يف سياق تسليط الضوء على أوجه التكامل بني عمل املعاهدة الدولية مع املعاهدة

 

وجملسه  الصندوق العاملية للجهاز الرئاسي ومكتبها إىل االستمرار يف تيسري التعاون مع رئيس رئيس الدورة السابع يدعو

 التنفيذي من خالل اتباع املمارسات املعتمدة يف فرتة السنتني اجلارية؛

 

 إىل تضمني تقريره إىل الدورة السابعة للجهاز الرئاسي املعلومات التالية: الصندوق العاملي يدعو
 

 نظرًا  2018التقّدم احملرز لبلوغ الغاية املوضوعة بالنسبة إىل اهلبات واخلطط الرامية إىل تعبئة املوارد يف فرتة ما بعد 

خالل الدورة السابعة  2023-2018إىل فائدة هذه املعلومات يف حتديد الغاية التمويلية لصندوق تقاسم املنافع للفرتة 

 للجهاز الرئاسي؛

 

مساهمة الصندوق يف سد الثغرات احلالية وتلبية االحتياجات من خالل وضع نظام كفؤ ومستدام للحفظ خارج املوقع كما 

)هري( من املعاهدة الدولية، مبا يف ذلك من أجل متويل جمموعات وطنية خمتارة من احملاصيل بشكل 5ورد يف املادة 

 خاص.
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 9-املرفق ألف

 9/2015القرار 

 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعةالتعاون مع 

 

 إن اجلهاز الرئاسي،

 

 إىل أن اجلهاز الرئاسي قد شجع إقامة تعاون وثيق مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(؛ يشري إذ

 

باملعلومات اإلضافية اليت توّفرها األمانة وأمانة اهليئة يف هذه الدورة يف ما خي  التبعات املالية واإلدارية  حييط علمًا

 حول نقل املهام واألنشطة من اهليئة إىل اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية؛

 

إىل  يطلبئة قيد االستعراض، وعلى إبقاء مسألة التقسيم الوظيفي للمهام واألنشطة بني اجلهاز الرئاسي واهلي يوافق

 األمانة التبليغ بانتظام عن أي تطورات ذات الصلة يف جمال التعاون مع اهليئة؛

 

بالعناصر لتيسري التنفيذ احمللي للحصول على املوارد الوراثية أن املؤمتر رّحب، يف دورته التاسعة والثالثني،  يالحظ

)العناصر(، وأن اهليئة سوف تستمر يف بلورة عناصر  تلفة وتقاسم منافعهاالنباتية لألغذية والزراعة يف قطاعات فرعية خم

خاصة للقطاعات الفرعية، ووضع األنشطة أو العمليات اجلارية يف إطار املعاهدة يف احلسبان، مبا يف ذلك العملية 

املستمر لدعم التنفيذ املتسق احلالية لتعزيز عمل النظام املتعدد اجلهات للحصول على املوارد وتقاسم منافعها والتعاون 

 للمعاهدة واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا التابع هلا، على مستويات خمتلفة؛

 

احلصول على املوارد الوراثية باقرتاح عقد حلقة عمل عاملية جيري تنظيمها بالشراكة بني األمانتني حول موضوع  يرّحب

، على أن ُتعقد يف فرتة السنتني املقبلة، رهنًا بتوّفر األموال الضرورية من خارج افعهالألغذية والزراعة وتقاسم من النباتية

 امليزانية؛

 

بالدراسة املقرتحة اليت من املفرتض أن تعدها األمانتان لتحليل أهمية نظم املعلومات يف املعاهدة يف دعم عملية  يرّحب

ر الثالث، وأهمية النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر لدعم األطراف رصد تنفيذ خطة العمل العاملية الثانية وإعداد التقري

 يف اجلهاز الرئاسي يف التبليغ عن تنفيذ املعاهدة.

 

إىل األمانة االستمرار يف تعزيز التعاون مع أمانة اهليئة لتشجيع االتساق يف وضع وتنفيذ برامج عمل اجلهازين،  يطلب

 وخباصة يف ما يتعلق مبا يلي:
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o احلصول على املوارد وتقاسم منافعها؛ 

o  والنظر يف خطة التقرير الثالث عن حالة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف العاملإعداد ،

 العمل العاملية الثالثة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛

o  لألغذية والزراعة وتنفيذها، مبا يف ذلك رصد خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية

التوجيهية الفنية حول صون األصناف البدائية  اخلطوطالعمل على حنو أكرب على وضع مشروع 

واستخدامها على املستوى الوط  وصون األقارب الربية للمحاصيل على املستوى الوط ، واليت 

املقبلة، وحول الشبكة )الشبكات(  سوف تنظر فيها جمموعة عمل اهليئة واهليئة يف دوراتهما

 العاملية للصون يف املوقع وإدارة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف املزرعة.
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 10-املرفق ألف

 10/2015 القرار

 التعاون مع األجهزة واملنظمات الدولية األخرى

 

 إن اجلهاز الرئاسي:

 

الذين يكون أهمية إقامة التعاون واحلفاظ عليه مع املنظمات واملؤسسات الدولية ذات الصلة والشركاء املعنيني  إذ يدرك

 صلة باملعاهدة من أجل النهوض بأهداف املعاهدة.لعملهم 

 

باألنشطة واملبادرات اجلارية اليت تضطلع بها أمانة املعاهدة خالل فرتة السنتني احلالية، واليت تهدف إىل  وإذ يرحب

 تعزيز الشراكات وأوجه التعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة؛

 

االستشارية للبحوث  إىل الدعم الكبري املتواصل الذي تقدمه املراكز الدولية للبحوث الزراعية التابعة للمجموعة وإذ يشري

 الزراعية الدولية إىل أهداف املعاهدة؛

 

إىل ضرورة مواصلة تزويد األطراف املتعاقدة من البلدان النامية باملساعدة يف تنفيذ املعاهدة ونظامها املتعدد  وإذ يشري

رز خالل فرتة إىل التقدم احمل وإذ يشري كذلكاألطراف للحصول على املوارد وتقاسم املنافع على وجه اخلصوص، 

 السنتني احلالية يف تنفيذ الربنامج املشرتك لبناء القدرات؛

 

بضرورة تعزيز التعاون مع املنظمات الدولية األخرى من أجل تعزيز تنفيذ اسرتاتيجية التمويل، وال سيما  وإذ يذّكر

 صندوق تقاسم املنافع؛

 

على  ويشدد كذلكع البيولوجي لتعزيز التآزر فيما بينها، ، مع التقدير، إىل عمل االتفاقيات املتعلقة بالتنووإذ يشري

 أهمية دعم االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي لتحسني التعاون والتواصل والتنسيق على مجيع املستويات؛

 

ال سيما  وبأهداف التنمية املستدامة، 2030باعتماد خطة العمل املتعلقة بالتنمية املستدامة لعام  وإذ يأخذ علما كذلك

 املتعلقتني بصون املوارد الوراثية واحلصول عليها وتقاسم منافعها؛   6-15و 5-2الغايتني 
 

جمددا على ضرورة مواصلة اجلهود الالزمة لضمان أن أهداف املعاهدة ودورها يف صون حفظ املوارد الوراثية النباتية  يؤكد

 عم املؤسسات واملنظمات والعمليات الدولية ذات الصلة؛لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام حتظى بإقرار ود
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األطراف املتعاقدة إىل األخذ بزمام املبادرات لتعزيز الدعم املتناسق واملتبادل يف تنفيذ املعاهدة والصكوك والعمليات  يدعو

 الدولية األخرى ذات الصلة؛

 

 من األمني تسهيل هذه املبادرات بناء على الطلب ورهنا باملوارد املتاحة؛ يطلب

 

من األمني مواصلة السعي إىل إقامة تعاون وثيق مع املراكز التابعة للمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية  يطلب

ى النظام، يف اواالت ذات املنفعة على مستو لمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليةومع اهلياكل الرئاسية ل

 من املعاهدة الدولية؛ 15والدعم املتبادلني، مبا يف ذلك تنفيذ االتفاقات املربمة مبوجب املادة 

 

من املعاهدة واليت رفعت  15إىل املؤسسات اليت أبرمت اتفاقات مع اجلهاز الرئاسي مبوجب املادة  يتوجه بالشكر

 التقارير الالزمة ويدعوها إىل مواصلة العمل بهذا االجتاه يف الدورة القادمة؛

 

من املعاهدة رفع تقرير إىل اجلهاز  15إىل املؤسسات اليت أبرمت اتفاقات مع اجلهاز الرئاسي مبوجب املادة  يطلب

 امللحق األولت النقل اليت قامت بها للمواد غري املدرجة يف الرئاسي يف دورته القادمة، بالتحديد والتفصيل، عن عمليا

 مبوجب االتفاق املوحد لنقل املواد؛

 

أن جيري اجلهاز الرئاسي يف دورته السابعة استعراضًا الستخدام االتفاق املوحد لنقل املواد على هذا النحو بغرض  يقرر

 باملعاهدة؛ امللحق األولنقل موارد وراثية نباتية لألغذية والزراعة غري مدرجة يف 

 

من املعاهدة، إىل مواصلة االضطالع بأنشطة  15املؤسسات اليت أبرمت اتفاقات مع اجلهاز الرئاسي مبوجب املادة  يدعو

 تقاسم املنافع غري النقدية، سعيًا إىل حتقيق أهداف املعاهدة الدولية؛

 

من املعاهدة، إىل توحيد سياساتها اخلاصة  15املادة  املؤسسات اليت أبرمت اتفاقات مع اجلهاز الرئاسي مبوجب يدعو

 بالتوزيع؛

 

 مرين املعاهريدة، إذا كانريت مل تبريادر      15املؤسسات املعنية إىل إبرام اتفاقريات مريع اجلهرياز الرئاسريي مبوجريب املريادة        يدعو

 إىل ذلك بعد؛
 

من األمني مواصلة التعاون مع االتفاقات واملنظمات الدولية األخرى ذات الصلة من أجل تنفيذ خطة العمل  يطلب

 ، ال سيما أهداف وغايات التنمية املستدامة املرتبطة بأحكام املعاهدة؛ 2030للتنمية املستدامة يف عام 
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مواصلة تعاونهم وتنسيقهم كوسيلة لزيادة أوجه التآزر  أعضاء فريق االتصال املع  باتفاقيات التنوع البيولوجي إىل يدعو

من األمني أن يقوم،  ويطلبيف التنفيذ على املستوى الوط ، وفقا لوالية كل واحد منهم ورهنا بتوافر املوارد املالية، 

ال املع  باتفاقيات رهنا بتوافر املوارد املالية، مبواصلة املشاركة واملساهمة بنشاط يف األنشطة ذات الصلة لفريق االتص

التنوع البيولوجي واملنرب احلكومي الدولي يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، حيثما كان ذلك 

 مناسبا؛

 

األطراف املتعاقدة على اختاذ التدابري الالزمة لتعزيز أوجه التآزر يف ما بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي  حيث

املنظمات الدولية  ويدعوباتساق السياسات وحتسني الكفاءة وتعزيز التنسيق والتعاون على مجيع املستويات،  للنهوض

واجلهات املاحنة إىل تقديم املوارد املالية الالزمة لدعم اجلهود اليت تشجع التآزر يف جمال وضع السياسات والوفاء 

 يولوجي؛بااللتزامات مبوجب االتفاقيات املتعلقة بالتنوع الب

 

إىل نتائج مشروع برنامج األمم املتحدة للبيئة املتعلق بتحسني فعالية االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي والتعاون  يشري

  بينها واستكشاف الفرص لتحقيق املزيد من التآزر؛

 

يأخذ بزمامها برنامج األمم  ( اليتInforMEAمن األمني مواصلة املشاركة يف مبادرة إدارة املعلومات واملعارف ) يطلب

املعارف ومتابعة عمل اجتماع ذات الصلة املتعلقة باالتفاقات البيئية املتعددة األطراف  املتحدة للبيئة وبوابة املعلومات

 بني نظم اإلبالغ يف ما يتعلق ببيانات التنوع البيولوجي؛ اخلرباء بشأن التشغيل املتبادل

 

من األمني مواصلة تعزيز الشراكة والتعاون مع املنتدى العاملي للبحوث الزراعية على أساس التعاون القائم وخارطة  يطلب

 الطريق اخلاصة به.

 

من األمني مواصلة تعزيز الشراكات مع املنظمات ذات الصلة، مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومرفق البيئة  يطلب

  ندوق تقاسم املنافع؛ص العاملية لدعم تنفيذ

 

من األمني مواصلة املشاركة يف االجتماعات ذات الصلة لالحتاد الدولي حلماية األصناف النباتية اجلديدة واملنظمة  يطلب

العاملية للملكية الفكرية، وال سيما اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

 لفولكلور؛وا

 

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفنون الشعبية )الفولكلور(  يدعو

التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية إىل اإلسراع يف إجناز عملها من أجل إعداد صك أو صكوك قانونية دولية حلماية 

 ثية واملعارف التقليدية وأشكال التعبري الثقايف التقليدية؛املوارد الورا
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األطراف املتعاقدة واجلهات املاحنة أن  ويناشدعلى ضرورة مواصلة الربنامج املشرتك لبناء القدرات،  جمددا يؤكد

 تقدم، على أساس طوعي، متويال إضافيا لدعم استمراره؛

 

دولية للتنوع البيولوجي واالستمرار يف تعزيزه يف سياق تنفيذ آليات من األمني مواصلة التعاون مع املنظمة ال يطلب

 املعاهدة لتقاسم منافع الربنامج املشرتك لبناء القدرات.
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 11-املرفق ألف

  11/2015القرار 

 2017-2016برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 

 إن اجلهاز الرئاسي،

 

أن األجهزة الرئاسّية ملنظمة األغذية والزراعة قد قررت أن تكون املعاهدة الدولّية بشأن املوارد الوراثّية إذ يستذكر 

تعزيز وأن املؤمتر العام للمنظمة قد أوصى بري " النباتّية لألغذية والزراعة من أنشطة املنظمة اليت حتظى باألولوّية 

ر أكرب من السلطات املالّية واإلدارّية داخل إطار املنظمة وحبيث تعتمد األجهزة واالتفاقيات اإللزامية حبيث تتمتع بقد

 "؛على قدر أكرب يف التمويل الذاتي من أعضائها
 

إجناز برنامج العمل مرهون بتوفر موارد كافية يف الوقت املناسب يف إطار امليزانية اإلدارّية األساسّية، وأن  أنوإذ يدرك 

 املعاهدة ومصداقّيتها وفعالّيتها يف املستقبل؛هذا سيكون ضرورّيًا لعمل 

 

هلذا  1امللحق الواردين يف  2017-2016للمعاهدة لفرتة السنتني األساسية  اإلداريةامليزانية برنامج العمل و يعتمد

 القرار؛

هلذا  2امللحق من الالئحة املالية، بصيغته الواردة يف  (ب)1-اخلامسة للمادةجلدول اإلشاري للمساهمات، وفقا ا يعتمد

 القرار؛

 بصيغتها املعتمدة؛امليزانية اإلدارية األساسية مجيع األطراف املتعاقدة على تقديم املوارد املطلوبة يف  حيث

أو قدمت مساهمات حمدودة فقط، على تقديم  األطراف املتعاقدة اليت مل تقدم مساهمات يف فرتة السنتني السابقة، حيث

 اإلدارية األساسية؛مساهمات للميزانية 

 للحكومات واملؤسسات املاحنة،ويوصي بها  بهذا القرار  1 بامللحق الضميمةعلى اقرتاحات املشاريع الواردة يف  يثين

 إىل توفري التمويل الالزم لتنفيذ تلك املشاريع؛  ويدعوها

احلكومات اليت ليست أطرافًا متعاقدة، واملنظمات احلكومّية الدولّية، واملنظمات غري احلكومية والكيانات  يدعو

 األخرى، إىل املساهمة أيضًا يف امليزانية اإلدارّية األساسّية؛

 دوالر أمريكي؛  2,000,000مبساهمة منظمة األغذية والزراعة مببلغ  يأخذ علمًا

 دوالر أمريكي؛ 400,000املستوى احلالي الحتياطي رأس املال العامل مببلغ  يثّبت

إىل األطراف املتعاقدة اليت مل تفعل ذلك بعد أن تساهم حبصتها من االشرتاكات الطوعية إىل احتياطي رأس املال يطلب 

 العامل؛
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املرفق بهذا القرار، مقّرًا أن  3لحق املالوارد يف  2017-2016على هيكل الوظائف يف األمانة لفرتة السنتني  يوافق

 الرتتيبات الدقيقة للتوظيف مسألة ختضع للسلطة التنفيذّية العادّية لألمني؛ 

بأن تنّفذ األنشطة ذات األولوية واملوافق عليها يف برنامج العمل وامليزانية قبل األنشطة املرهونة بتوافر املوارد من يطلب 

 خارج امليزانية؛

تكاليف متعّلقة باألنشطة املمولة من خارج امليزانية لدعم تنفيذ برنامج العمل الكامل للمعاهدة الدولية،  إىل أن أي يشري

" أو غريها من حسابات األمانة الثنائية األطراف، جيب أن متّول الصناديق اخلاصة لألغراض املتفق عليهاإما يف إطار "

 ام باألنشطة خالل عمر املشروع؛ بشكل ذاتي مع توفري املوارد البشرية الالزمة للقي

للحكومات اليت قّدمت بسخاء تربعات كبرية ألنشطة املشاريع اإلضافية من خارج امليزانية  عن شكره ااار يعرب

احلكومات إىل تزويد األموال الناقصة  يدعواإلدارية األساسية، مساعدة بذلك املعاهدة على إنشاء نظمها التشغيلّية، و

 ؛2017-2016الالزمة ألنشطة املشاريع اليت ستكون حامسة األهمية الستمرار جناح تنفيذ املعاهدة يف فرتة السنتني 

حلكوميت إيطاليا والنرويج على املوارد من املوظفني اليت أتاحتاهما ألغراض دعم وتوسيع نطاق  عن شكره ااار يعرب

 عاهدة؛أنشطة امل

أنه ينبغي على األمني أن خيطر يف الوقت املناسب األطراف املتعاقدة من البلدان النامية أو البلدان اليت متر  يؤكد

اقتصاداتها مبرحلة حتّول، قبل انعقاد أي اجتماع، بتوفر متويل ملشاركتها يف ذلك االجتماع من صندوق دعم مشاركة 

ل حمدودًا، جيب النظر يف إتاحة موارد أخرى ضمن امليزانية اإلدارية األساسية من البلدان النامية؛ وإذا كان هذا التموي

 الفئات اليت من احملتمل أن تكون قد أنفقت أقل من املتوّقع، ومنح األولوّية ألقل البلدان لّوًا؛

 البلدان النامية؛باملاحنني أن يزودوا على وجه السرعة األموال الالزمة لسّد النق  يف صندوق دعم مشاركة  يهيب

باألطراف املتعاقدة أن تساهم على وجه السرعة يف الصندوق االستئماني لألغراض املتفق عليها لتزويد املوارد  يهيب

 ؛2017-2016الناقصة الالزمة ملراحل التنفيذ والتطوير األخرى للمعاهدة باالتساق مع برنامج عملها للفرتة 

 إقليمية قبل اجتماعات اجلهاز الرئاسي وجمموعات العمل  إىل األمانة تيسري عقد مشاورات يطلب

 ما بني الدورات رهنًا بالطلبات اإلقليمية وتوافر األموال؛

إىل األمني أن يستمر يف السعي إىل فرص لعقد اجتماعات املعاهدة بالتتالي مع اجتماعات أخرى ذات صلة لتوفري  يطلب

 تكاليف السفر.

، مبا يف ذلك التقرير عن 2017 – 2016مفّصل عن الوضع املالي وتنفيذ الربامج للفرتة  إىل األمني توفري تقرير يطلب

التقّدم احملرز يف مستوى اإليرادات واملصروفات إىل جانب أي تعديالت جيري إدخاهلا على امليزانية يف فرتة السنتني 

 ئاسي؛، قبل ستة أسابيع على األقل، إىل الدورة السابعة للجهاز الر2017 – 2016

، مبا يشمل جدواًل للوظائف يف 2019-2018إىل األمني أن يقدم مشروع برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني  يطلب

  األمانة ومشروع قرار، قبل ستة أسابيع على األقل، كي ينظر فيه اجلهاز الرئاسي يف دورته السابعة.
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 :1 امللحق

 2017- 2016امليزانية اإلدارية األساسية وبرنامج العمل: فرتة السنتني  

 

 جيم باء ألف

 امليزانية اإلدارية األساسية وظائف التنفيذ األساسية وظائف الصيانة األساسية  

  
 مجيع املبالغ بالدوالر األمريكي

 املوارد البشرية -ألف

  4,442,986    -  4,442,986 مناصب املوظفني القائمة )بال تغيري( 1-ألف

  422,703  422,703    - الوظائف املؤقتة 2-ألف

 تكاليف اخلدمات االستشارية األخرى 3-ألف
 

241,500  381,900  

  5,247,589  664,203  4,583,386 جمموع ألف: املوارد البشرية 

 االجتماعات -باء

  650,000 -  650,000 اجلهاز الرئاسي 1-باء

  31,275 -  31,275 املكتب 2-باء

  30,000    -  30,000 جلنة االمتثال 3-باء

    -    -    - فريق اخلرباء لتقييم مقرتحات املشاريع 4-باء

 النشاطات ذات الصلة 5-باء
  

245,000  245,000  

  956,275  245,000  711,275 جمموع باء: االجتماعات

 التكاليف األخرى -جيم

  157,500 57,500  100,000 سفر املوظفني الرئيسيني يف مهام رمسية 1-جيم

  69,069 2,500  66,569 املنشورات واالتصاالت 2-جيم

  51,207 -  51,207 اللوازم واملعدات 3-جيم

 -  52,231 العقود 4-جيم
                                      

        52,231  

 -  20,483 تكاليف متنوعة 5-جيم
                                      

        20,483  

  350,491  60,000  290,491 التكاليف األخرى جمموع جيم:

  6,554,355  969,203  5,585,152 جمموع ألف + باء + جيم

  262,170  38,766  223,404 خدمات التشغيل العامة -دال

  6,816,525  1,007,969  5,808,556 امليزانية التشغيلية

  288,991  60,482  228,509 تكاليف خدمة املشاريع -هاء

  7,105,517  1,068,452  6,037,065 تكاليف خدمة املشاريع -هاء

 اجملموع الكلي

 متويل امليزانية اإلدارية األساسية املقرتحة     

  7,105,517 إمجالي برنامج العمل األساسي  

   ناقصًا:  

 [2,000,000] مساهمة منظمة األغذية والزراعة -واو

  5,105,517 املبلغ الصايف للتمويل من األطراف املتعاقدة 
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 2017 - 2016وظائف الصيانة لفرتة السنتني 

 وظائف الصيانة األساسية  

 20-19 مادة املعاهدة

 Add.1 25 ،25 الوثيقة املرجعية للجهاز الرئاسي  

  
دوالر  -التكلفة

 أمريكي

الزيادة يف مؤشر أسعار 

االستهالك حسب 

وحدة أحباث 

 اإليكونومست

دوالر  -جمموع التكلفة

 أمريكي

       املوارد البشرية-ألف

  4,442,986    -  4,442,986 [1مناصب املوظفني القائمة ] 1-ألف

       تكاليف اخلدمات االستشارية  3-ألف

  140,400    -  140,400 صون املعاهدة واالجتماع القانوني ذو الصلة

  4,583,386    -  4,583,386 املوارد البشرية -جمموع ألف

    اهليئات القانونية-االجتماعات -باء

  650,000    -  650,000 [2اجلهاز الرئاسي ] 1-باء

  31,275    -  31,275 املكتب 2-باء

  30,000    -  30,000 [ 3جلنة االمتثال ] 3-باء

    -    -    - فريق اخلرباء لتقييم مقرتحات املشاريع 4-باء

  711,275    -  711,275 االجتماعات  -جمموع باء

    التكاليف األخرى -جيم

  100,000    -  100,000 سفر املوظفني األساسيني يف مهام رمسية 1-جيم

  66,569  1,569  65,000 املنشورات 2-جيم

  51,207  1,207  50,000 اللوازم واملعدات 3-جيم

  52,231  1,231  51,000 العقود 4-جيم

  20,483  483  20,000 تكاليف متنوعة 5-جيم

  290,491  4,491  286,000 تكاليف أخرى - جمموع جيم

  5,585,152  4,491  5,580,661 جمموع ألف + باء + جيم

  223,404  179  223,224 يف املائة من ألف+باء+جيم( 4خدمات التشغيل العامة ) -دال

  5,808,556  4,669  5,803,885 املوازنة التشغيلية

يف املائة من املوازنة الشغيلية ناقصًا مساهمة  6تكلفة خدمة املشاريع ) -هاء

 منظمة األغذية والزراعة(
228,231  278  228,509  

  6,037,065  4,949  6,032,117 املوازنة اإلدارية األساسية

  2,000,000    -  2,000,000 مساهمة منظمة األغذية والزراعة  -واو

  4,037,065  4,949  4,032,117 الرصيد للتمويل من األطراف املتعاقدة 

        

 مالحظات:

       [ وفقًا جلدول الوظائف املعتمد لألمانة  1]

       من املعاهدة  19[ وفقًا للمادة 2]

       من املعاهدة 21واملادة  3-19[ وفقًا للمادة 3]

 أيام 3خبريًا ملدة  14 اجتماع شارك فيه املرفق باسرتاتيجّية التمويل بالصيغة اليت اعتمدتها الدورة الثانية للجهاز الرئاسي. 3من امللحق  5[ وفقًا للخطوة  4]
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 2017-2016وظائف التنفيذ األساسية لفرتة السنتني 

 

 وظائف التنفيذ األساسية

 CIF-1 CIF-2 CIF-3 CIF-4 CIF-5 CIF-6 CIF-7 CIF-8 CIF-9 املرجع

جمموع وظائف 

 التنفيذ
 جمال النشاط ذي الصلة

مع اتفاقية  التواصل

التنّوع البيولوجي 

واملنظمات الدولية 

 األخرى

النظام  صيانة

 املتعدد األطراف

تعبئة املوارد لصندوق 

 تقاسم املنافع

صندوق  عمليات

 تقاسم املنافع

جمموعة العمل  استمرار
 املؤقتة املخصصة  املفتوحة

املعنية بتعزيز سري عمل 

 النظام املتعدد األطراف

نظم املعلومات للموارد 

الوراثية النباتية لألغذية 

 والزراعة

التمويل  اسرتاتيجية

واللجنة االستشارية املؤقتة 

املخصصة املعنية 

 يلباسرتاتيجية التمو

آلية تنسيق بناء القدرات  

وبناء القدرات لتنفيذ النظام 

املتعّدد األطراف والنظام 

 العاملي للمعلومات 

 6املادة  تنفيذ

واألحكام ذات 

  الصلة

 5,6,9 20.5 13,18 17 & 5,13,15 18,13 18.4 18.4 13 - 10 اجلميع مواد املعاهدة

  
 مجيع املبالغ بالدوالر األمريكي

                     املوارد البشرية -ألف

                     مناصب املوظفني القائمة  1-ألف
وظائف مؤقتة تنبيه: وظيفة واحدة فقط  2-ألف

  CIFمعينة عرب كافة بنود 
253,622      -      105,676  -    -    63,406  422,703  

  241,500    -  54,400  49,400  8,100  8,100  8,100  32,400  81,000    - تكاليف اخلدمات االستشارية األخرى 3-ألف

  664,203  63,406  54,400  49,400  113,776  8,100  8,100  32,400  81,000  253,622 املوارد البشرية -جمموع ألف

                 جمموع باء: االجتماعات
 

  
                     اجتماعات أخرى

  245,000  20,000  35,000  20,000    -  110,000    -  60,000    -   ذات صلة باألنشطة 5-باء

  245,000  20,000  35,000  20,000    -  110,000    -  60,000    -    - جمموع باء: االجتماعات

             التكاليف األخرى -جيم
   

 
 سفر املوظفني األساسيني يف مهام رمسية 1-جيم

15,000  15,000  15,000  -    -      -    12,500    57,500  

  2,500      -    -    -    -  2,500    -    -   املنشورات واالتصاالت 2-جيم

    -      -    -    -    -    -    -    -    - اللوازم واملعدات 3-جيم

    -      -    -    -    -    -    -    -    - العقود 4-جيم

    -      -    -    -    -    -    -    -    - تكاليف متنوعة 5-جيم

  60,000    -  12,500    -    -    -  2,500  15,000  15,000  15,000 التكاليف األخرى جمموع جيم:

  969,203  83,406  101,900  69,400  113,776  118,100  10,600  107,400  96,000  268,622 جمموع ألف + باء + جيم

يف املائة من  4خدمات التشغيل العامة ) -دال

 ألف+باء+جيم(
10,745  3,842  4,296  424  4,724  4,551  2,776  4,072  3,336  38,766  

  1,007,969  86,742  105,972  72,176  118,327  122,824  11,024  111,696  99,842  279,367 امليزانية  التشغيلية

يف املائة من  6تكلفة خدمة املشاريع ) -هاء

امليزانية الشغيلية ناقصًا مساهمة منظمة األغذية 

 والزراعة(

16,759  5,991  6,706  661  7,373  7,099  4,329  6,360  5,205  60,482  

  1,068,452  91,946  112,332  76,505  125,425  130,197  11,685  118,402  105,833  296,126 اجملموع الكلي
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 1الضميمة 
 

 املمولة من اجلهات املاحنة اليت سيتم السعي إىل ااصول على متويل هلامشاريع الدعم املمكنة 

 

 2 000 000 برنامج املعاهدة لدعم تقاسم املنافع

 750 000 التنفيذ املتناسق للمعاهدة واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا احمللق بها

 950 000 التواصل والتوعية باملعاهدة والرتويج هلا

 1 000 000 – 1 500 000 التنفيذ املشرتك لبناء القدراتبرنامج 

 850 000 برنامج التدريب على املعاهدة الدولية

 النظام العاملي لإلعالم عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 1 800 000 من املعاهدة الدولية 17مبوجب املادة 

 والزراعة واستخدامها املستدام وحقوق املزارعنيصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية 

 1 500 000 من املعاهدة الدولية 9و 6و 5مبوجب املواد 
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 2امللحق 

 2017–2016جدول االشرتاكات اإلشاري للسنتني التقومييتني 

 ألغراض املقارنة( 2015–2014)يرد جدول االشرتاكات للسنتني 
 

 1جدول 37جدول 

 2015-2014 2017-2016  األطراف املتعاقدة

   

 أفغانستان
0.008% 0.008% 

 ألبانيا
0.015% 0.015% 

 اجلزائر
0.210% 0.211% 

 أنغوال
0.015% 0.015% 

 أرمينيا
0.011% 0.011% 

   

 أسرتاليا
3.184% 3.188% 

 النمسا
1.225% 1.227% 

 بنغالديش
0.015% 0.015% 

 بلجيكا
1.532% 1.534% 

 بنن
0.005% 0.005% 

   

 بوتان
0.001% 0.001% 

 الربازيل
4.505% 4.510% 

 بلغاريا
0.072% 0.072% 

 بوركينا فاسو
0.005% 0.005% 

 بوروندي
0.001% 0.001% 

   

 كمبوديا
0.006% 0.006% 

 الكامريون
0.018% 0.018% 

 كندا
4.583% 4.588% 

 مجهورية أفريقيا الوسطى
0.001% 0.001% 

 تشاد
0.003% 0.003% 

   

 مجهورية الكونغو
0.008% 0.008% 

 جزر كوك
0.001% 0.001% 

 كوستاريكا
0.058% 0.058% 

 كوت ديفوار
0.017% 0.017% 

                                                 
، كما وضعته 2015-2013إىل جدول اشرتاكات األمم املتحدة للفرتة  2017 – 2016و 2015-2014يستند جدول االشرتاكات اإلشاري للفرتتني   37

 .2012ديسمرب/كانون األول  21واعتمدته يف  67/238اجلمعية العامة مبوجب القرار 
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 1جدول 37جدول 

 2015-2014 2017-2016  األطراف املتعاقدة

   

 كرواتيا
0.193% 0.194% 

   

 كوبا
0.106% 0.106% 

 قربص
0.072% 0.072% 

 اجلمهورية التشيكية
0.593% 0.593% 

 مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية
0.009% 0.009% 

 مجهورية الكونغو الدميقراطية
0.005% 0.005% 

   

 الدالرك
1.036% 1.038% 

 جيبوتي
0.001% 0.001% 

 إكوادور
0.068% 0.068% 

 مصر
0.206% 0.206% 

 السلفادور
0.025% 0.025% 

   

 

 إريرتيا
 

0.001% 
 

0.001% 

 إستونيا
0.061% 0.061% 

 إثيوبيا
0.015% 0.015% 

 فيجي
0.005% 0.005% 

 فنلندا
0.797% 0.798% 

   

 فرنسا
8.589% 8.599% 

 غابون
0.031% 0.031% 

 أملانيا
10.966% 10.979% 

 غانا
0.021% 0.022% 

 اليونان
0.98% 0.981% 

   

 غواتيماال
0.041% 0.041% 

 غينيا
0.001% 0.001% 

 بيساو-غينيا
0.001% 0.001% 

 هندوراس
0.012% 0.012% 

 هنغاريا
0.408% 0.409% 

   

 آيسلندا
0.041% 0.041% 

 اهلند
1.023% 1.024% 

 إندونيسيا
0.531% 0.532% 
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 1جدول 37جدول 

 2015-2014 2017-2016  األطراف املتعاقدة

   

 مجهورية إيران اإلسالمية
0.547% 0.547% 

 العراق
0.104% - 

   

 آيرلندا
0.642% 0.643% 

 إيطاليا
6.831% 6.839% 

 جامايكا
0.017% 0.017% 

 اليابان
16.634% 16.654% 

 األردن
0.034% 0.034% 

   

 كينيا
0.020% 0.020% 

 كرييباتي
0.001% 0.001% 

 الكويت
0.419% 0.420% 

 مجهورية القريغيز
0.003% 0.003% 

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
0.003% 0.003% 

   

 التفيا
0.072% 0.072% 

 لبنان
0.064% 0.065% 

 ليسوتو
0.001% 0.001% 

 ليربيا
0.001% 0.001% 

 ليبيا
0.218% 0.218% 

   

 ليتوانيا
0.112% 0.112% 

 لكسمربغ
0.124% 0.125% 

 مدغشقر
0.005% 0.005% 

 مالوي
0.003% 0.003% 

 ماليزيا
0.431% 0.432% 

   

 ملديف
0.001% 0.001% 

 مالي
0.006% 0.006% 

 جزر مارشال
0.001% - 

 موريتانيا
0.003% 0.003% 

 موريشيوس
0.020% 0.020% 

   

 اجلبل األسود
0.008% 0.008% 

 املغرب
0.095% 0.095% 

 ميالار
0.015% 0.015% 
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 1جدول 37جدول 

 2015-2014 2017-2016  األطراف املتعاقدة

   

 ناميبيا
0.015% 0.015% 

 نيبال
0.009% 0.009% 

   

 هولندا
2.540% 2.542% 

 نيكاراغوا
0.005% 0.005% 

 النيجر
0.003% 0.003% 

 النرويج
1.307% 1.308% 

 عمان
0.157% 0.157% 

   

 باكستان
0.131% 0.131% 

 باالو
0.001% 0.001% 

 بنما
0.040% 0.040% 

 بابوا غينيا اجلديدة
0.006% _ 

 باراغواي
0.015% 0.015% 

   

 بريو
0.180% 0.180% 

 الفلبني
0.236% 0.237% 

 بولندا
1.414% 1.416% 

 الربتغال
0.728% 0.729% 

 قطر
0.321% 0.321% 

   

 مجهورية كوريا
3.062% 3.065% 

 مجهورية مولدوفا
0.005% - 

 رومانيا
0.347% 0.347% 

 رواندا
0.003% 0.003% 

 سانت لوسيا
0.001% 0.001% 

   

 ساموا
0.001% 0.001% 

 سان تومي وبرينسييب
0.001% 0.001% 

 اململكة العربية السعودية
1.327% 1.328% 

 السنغال
0.009% 0.009% 

 صربيا
0.061% 0.061% 

   

 سيشيل
0.001% 0.001% 

 سرياليون
0.001% 0.001% 

 سلوفاكيا
0.263% 0.263% 
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 1جدول 37جدول 

 2015-2014 2017-2016  األطراف املتعاقدة

   

 سلوفينيا
0.154% 0.154% 

 إسبانيا
4.565% 4.570% 

   

 سري النكا
0.038% 0.038% 

 السودان
0.015% 0.015% 

 سوازيلند
0.005% 0.005% 

 السويد
1.474% 1.476% 

 سويسرا
1.608% 1.609% 

   

 اجلمهورية العربية السورية
0.055% 0.055% 

 توغو
0.001% 0.001% 

 تونغا
0.001% - 

 ترينيداد وتوباغو
0.068% 0.068% 

 تونس
0.055% 0.055% 

   

   

 تركيا
2.039% 2.041% 

 أوغندا
0.009% 0.009% 

 اإلمارات العربية املتحدة
0.914% 0.915% 

 اململكة املتحدة
7.953% 7.963% 

 مجهورية تنزانيا املتحدة
0.014% 0.014% 

   

 أوروغواي
0.080% 0.080% 

 فنزويال
0.963% 0.964% 

 اليمن
0.015% 0.015% 

 زامبيا
0.009% 0.009% 

 زمبابوي
0.003% 0.003% 

   

 100.000% 100.00% 
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 3امللحق 

 

 2017-2016جدول مالك موظفي األمانة للفرتة 

 

 الفئة الفنية:

 1مد 

 5ف 

 (4) 4ف 

 (3) 3ف 

 

 فئة اخلدمات العامة

 5خ ع 

 (2) 4خ ع 

 3خ ع 
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 12-املرفق ألف

  12/2015القرار 

 أمني اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية 

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بشأن

 

 إّن اجلهاز الرئاسي،

 

يف املرفق ياء ترد  منها 20تعيني أمني للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية مبوجب املادة بأن عملية   يط علماحي -1

")املرفق ياء  اختصاصات أمني اجلهاز الرئاسي واجراءات تعيني األمنيتقرير الدورة األوىل للجهاز الرئاسي بعنوان " من

 ".2006 عام إجراءات (، واملشار إليها يف ما بعد باسم " IT/GB-1/06/Reportمن الوثيقة

 

إدراج البند التالي على جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة  يقرر، 2006وبغرض تنفيذ إجراءات عام  -2

تعيني أمني اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية كاآلتي: " 2017للجهاز الرئاسي يف عام 

 ".لألغذية والزراعة

 

سي للمعاهدة الدولية ريثما يتم تعيني أمني املدير العام إىل متديد فرتة تعيني األمني احلالي للجهاز الرئايدعو  -3

 .2017جديد بعد موافقة اجلهاز الرئاسي يف دورته السابعة عام 

 

على أنه حيق لألمني احلالي للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية تقديم ترشيحه ملنصب أمني اجلهاز يوافق  -4

 .2017الرئاسي للمعاهدة الدولية املزمع شغله يف عام 

 

إىل أمانة املنظمة أن تعّد، بالتشاور الوثيق مع هيئة املكتب، إجراًء لتجديد تعيني أمني اجلهاز الرئاسي  يطلب -5

، إىل جانب اقرتاح أي تعديالت 2017املقبلة عام للمعاهدة الدولية، لكي ينظر فيه اجلهاز الرئاسي ويعتمده يف دورته 

طبق راء لتجديد تعيني أمني اجلهاز الرئاسي للمعاهدة وقد تقد تكون ضرورية استجابة لوضع إجعلى إجراء التعيني 

يف املستقبل. ولدى إعداد إجراء التجديد، يتم إيالء االعتبار إىل حتديد فرتة والية قصوى لتعيني على عمليات االختيار 

 األمني. 

 

مبوجب  املنظمةإىل مكتب الشؤون القانونية يف املنظمة أن ينظر، يف سياق العمل الذي ستضطلع به أمانة يطلب  -6

على  2006من إجراءات عام  3تعميم قائمة مقدمي الطلبات الواردة مبوجب الفقرة  من هذا القرار، يف إمكانية 5الفقرة 

 السرية.، رهنًا مبراعاة اعتبارات للعلم مجيع األطراف املتعاقدة
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 13-املرفق ألف

 13/2015القرار 

 (2025-2016السنوات ) الدولية املتعدد املعاهدة عمل برنامج

 

 إن اجلهاز الرئاسي، 

 

 .السنوات تعددعمل املعاهدة الدولية امل برنامجإعداد  ملواصلة كأساس 38الوثيقة ذات الصلة يف الوارد باملقرتح يرحب

 

 للنظر 2025-2018لفرتة من األطراف املتعاقدة، برنامج عمل متعدد السنوات لأن يضع، بإسهامات إىل األمني  يطلب

تم يأن واملنشودة الرئيسية  املعاملذلك النواتج والنتائج وشمل يوينبغي أن هاز الرئاسي. الدورة السابعة جلخالل  فيه

إشارة إىل األنشطة اليت تدعمها اجلهات املاحنة واملوارد  ملبادئ الكفاءة وفعالية التكلفة. وينبغي أن يتضمنإعداده وفقا 

 .توقعة الالزمةاملالية والبشرية اإلضافية امل

 

 املعاملالنواتج والنتائج ووثيقة حتدد بإعداد كتدبري مؤقت، واملكتب  اتتوجيهأن يقوم، حتت إىل األمني  يطلب

 .2017-2016لتنفيذ املعاهدة يف فرتة السنتني املنشودة الرئيسية 

 

ودور املوارد الوراثية النباتية لألغذية  2030خطة التنمية املستدامة لعام لدورة السابعة: "اموضوع على  يوافق

 ".والزراعة

                                                 
 .IT / GB-6/15/22الوثيقة   38
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 املرفق باء

 للجهاز الرئاسي السادسة الدورةجدول أعمال 

 

 التنظيمية املسائل

 جدول األعمال واجلدول الزم  اعتماد

 املقررانتخاب 

 عيني جلنة أوراق التفويضت

 إنشاء جلنة للميزانية
 

 مسائل متهيدية والسياسة العامة

 اجلهاز الرئاسي تقرير رئيس

 اجلهاز الرئاسي تقرير أمني

 ارير ومتابعة املبادرات الرفيعة املستوى عن املعاهدة الدوليةتق
 

  تنفيذ املعاهدة الدولية

 تعزيز التنفيذ

 هامنافع اقتسامالوراثية والنظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد  تعزيز عمل
 

 رصد التنفيذ

 لتمويالاسرتاتيجية 

 تطوير نظام املعلومات العاملي 

 ج العمل بشأن االستخدام املستدامبرنام

 حقوق املزارعني

 االمتثال

 التعاون مع األجهزة واملنظمات الدولية

 وجي، مبا يف ذلك بروتوكول ناغوياالتعاون مع اتفاقية التنوع البيول

 العاملي للتنوع احملصولي التعاون مع الصندوق االستئماني

 وارد الوراثية لألغذية والزراعةالتعاون مع هيئة امل

 التعاون مع اهليئات واملنظمات الدولية األخرى 
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 برنامج العمل وامليزانية واملسائل ذات الصلة

 املسائل الناشئة عن تنفيذ إصالح منظمة األغذية والزراعة

 ةاعتماد برنامج العمل وامليزاني

 برنامج العمل املتعدد السنوات
 

 مسائل أخرى 

 انتخاب رئيس ونائيب رئيس الدورة السابعة للجهاز الرئاسي

 د الدورة السابعة للجهاز الرئاسيموعد ومكان انعقا

 اعتماد التقرير
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 جيماملرفق 

 قائمة بالوثائق

 

 وثائق العمل

IT/GB-6/15/1 جدول األعمال املؤقت 

IT/GB-6/15/2 جدول األعمال املؤقت التفصيلي واجلدول الزم  اإلشاري 

IT/GB-6/15/3 قائمة املراقبني 

IT/GB-6/15/4 تقرير رئيس الدورة السادسة للجهاز الرئاسي 

IT/GB-6/15/5 تقرير أمني اجلهاز الرئاسي 

IT/GB-6/15/6 Rev.1  العضريوية املخصصرية املعنيرية     عمل جمموعة العمريل املفتوحرية  موحد عن مداوالت تقرير

 2015-2014سري عمل النظام املتعدد األطراف خالل فرتة السنتني  بتعزيز

IT/GB-6/15/6 Add.1  التدابري الرامية إىل تعزيز سري عمل النظريام املتعريدد األطريراف   : 1/2015مشروع القرار 

 للحصول على املوارد وتقاسم منافعها

IT/GB-6/15/7 ورقة الرؤية املتعلقة بتطوير النظام العاملي للمعلومات 

IT/GB-6/15/8 تقرير عن تنفيذ النظام املتعدد األطراف 

IT/GB-6/15/9*    وتلريك املتعلقرية بتنفيريذ     عمليات االستعراض والتقييم يف إطار النظريام املتعريدد األطريراف

 االتفاق املوحد لنقل املواد وبعمله

IT/GB-6/15/10 تقرير عن عمليات الطرف الثالث املستفيد 

IT/GB-6/15/11 تقرير بشأن اسرتاتيجية التمويل 

IT/GB-6/15/12    تنفيريريريذ برنريريريامج العمريريريل بشريريريأن االسريريريتخدام املسريريريتدام للمريريريوارد الوراثيريريرية النباتيريريرية 

 لألغذية والزراعة

IT/GB-6/15/13  حقوق املزارعني9تقرير واستعراض املعلومات بشأن تنفيذ املادة ، 

IT/GB-6/15/14 تقرير عن االمتثال 

IT/GB-6/15/14.Add 1 املوحد لرفع التقارير: تصويب على الشكل تقرير عن االمتثال 

IT/GB-6/15/15 تقرير عن التعاون مع االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي 

IT/GB-6/15/16* *تقرير الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي 
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 وثائق العمل

IT/GB-6/15/17 بدون وثيقة 

IT/GB-6/15/18 التعاون مع هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

IT/GB-6/15/19 بدون وثيقة 

IT/GB-6/15/20  15التقرير الصادر عن املؤسسات اليت وقعت اتفاقات املادة 

IT/GB-6/15/21 تقرير عن التعاون مع األجهزة واملنظمات الدولية األخرى 

IT/GB-6/15/22 مشروع برنامج العمل املتعدد السنوات 

IT/GB-6/15/23  للمعاهدة الدولية ضمن إطار منظمة األغذية والزراعةتقرير عن االستقالل الوظيفي 

IT/GB-6/15/24  2015-2014التقرير املالي عن التقدم احملرز يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

IT/GB-6/15/25  2017-2016مشروع برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني 

IT/GB-6/15/25.Add1  أنشريطة مدعومرية مرين    : 2017-2016لفريرتة السرينتني    وامليزانيرية مشروع برنامج العمل

 جهات ماحنة يف إطار الصندوق اخلاص ألغراض متفق عليها

IT/GB-6/15/25 Add.2  2017و 2016جدول االشرتاكات اإلشاري املقرتح لعامي 

IT/GB-6/15/26  أمني املعاهدة واليةجتديد مدة 
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 وثائق املعلومات

IT/GB-6/15/Inf.1 قائمة بالوثائق 

IT/GB-6/15/Inf.2 Rev.1 مذكرة للمشاركني 

IT/GB-6/15/Inf.3 الستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةوضع جمموعة أدوت ل 

IT/GB-6/15/Inf.4    للجهرياز   اخلامسرية تقرير بشأن دورة مشاريع صندوق تقاسم املنافع منذ انعقرياد الريدورة

 الرئاسي

IT/GB-6/15/Inf.5  حقوق املزارعني للدورة السادسة عنجتميع البيانات 

IT/GB-6/15/Inf.5 Add.1  1الضميمة  – حقوق املزارعني للدورة السادسة عنجتميع البيانات 

IT/GB-6/15/Inf.6 بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األوروبي ودوله األعضاء 

IT/GB-6/15/Inf.7  املاليرية  التقدم احملريرز يف برنريامج العمريل وامليزانيرية للفريرتة      معلومات مالية إضافية عن

2014-2015 

IT/GB-6/15/Inf.8  أمانة هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعةمقدم من تقرير 

IT/GB-6/15/Inf.9  مهريام  نقريل أنشريطة أو   معلومات إضافية عن االنعكاسات اإلدارية واملالية ذات الصريلة ب

من اهليئة إىل اجلهاز الرئاسريي للمعاهريدة الدوليرية للمريوارد الوراثيرية النباتيرية لألغذيرية        

 والزراعة

IT/GB-6/15/Inf.10 ربنامج التطوير املشرتك للتكنولوجيا ونقلهاتقرير االجتماع الثالث ل 

IT/GB-6/15/Inf.11  مع املعاهدة الدوليةتقرير األمانة للمنتدى العاملي للبحوث الزراعية على التعاون 

IT/GB-6/15/Inf.12 تقرير برنامج األمم املتحدة للبيئة 

IT/GB-6/15/Inf.13  عاهريدة الدوليرية   امل سويسريرا.  عمل أصحاب املصلحة املتعددين اليت نظمتها حلقةتقرير

بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعرية: مريا اسريرتاتيجية االسريتثمار لصريندوق      

 املنافع؟تقاسم 

IT/GB-6/15/Inf.14 لصندوق تقاسم املنافع تنفيذ دورة املشاريع الثانيةالتقرير النهائي ل 

IT/GB-6/15/Inf.15  التعاون مع املعاهدة الدوليةتقرير مقدم من أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي عن 
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 دالاملرفق 

 األطراف املتعاقدة والدول املتعاقدة

 2015 أكتوبر/تشرين األول 5يف 

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف املعاهدة الدولية بشأن

 

، بلغ عدد صكوك التصديق أو املوافقة أو القبول أو االنضمام املودعرية لريدى املريدير العريام     2015أكتوبر/تشرين األول  5 يف

 صكا 136للمنظمة 

 أفغانستان

 ألبانيا

 اجلزائر

 أنغوال

 أرمينيا

 بوركينا فاسو

 بوروندى 

 سرتالياأ

 النمسا

 بنغالديش

 بلجيكا

 بنن

 بوتان

 الربازيل

 بلغاريا

 كمبوديا

 الكامريون

 كندا

 مجهورية أفريقيا الوسطى

 تشاد

 الكونغو

 جزر كوك

 كوستاريكا

 كوت ديفوار

 كرواتيا

 كوبا

 قربص

 اجلمهورية التشيكية

 مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية

 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 الدالرك

 جيبوتى

 إكوادور

 مصر

 السلفادور

 إريرتيا

 إستونيا

 إثيوبيا

 فيجي
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 فنلندا

 فرنسا

 غابون

 أملانيا

 غانا

 اليونان

 غواتيماال

 غينيا

 بيساو-غينيا

 هندوراس

 اور

 آيسلندا

 اهلند

 إندونيسيا

 مجهورية إيران اإلسالمية

 العراق

 آيرلندا

 إيطاليا

 جامايكا

 اليابان

 األردن

 كينيا

 كرييباتى

 الكويت

 قريغيزستان

 مجهورية الو الشعبية الدميقراطية

 التفيا

 لبنان

 ليسوتو

 ليربيا

 ليبيا

 ليتوانيا

 لكسمربغ

 مدغشقر

 مالوي

 ماليزيا

 ملديف

 ماىل

 جزر مارشال

 موريتانيا

 موريشيوس

 اجلبل األسود

 املغرب

 ميالار

 ناميبيا

 نيبال

 هولندا

 نيكاراغوا

 النيجر

 النرويج

 سلطنة ُعمان

 باكستان

 باالو

 بنما

 بابوا غينيا اجلديدة

 باراغواي
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 بريو

 الفلبني

 بولندا

 الربتغال

 قطر

 مجهورية كوريا

 مجهورية مولدوفا

 رومانيا

 رواندا

 سانت لوسيا

 ساموا

 سان تومي وبرينسييب

 اململكة العربية السعودية

 السنغال

 صربيا

 سيشيل

 سرياليون

 سلوفاكيا

 سلوفينيا

 سبانياإ

 سري النكا

 السودان

 سوازيلند

 السويد

 سويسرا

 السوريةاجلمهورية العربية 

 توغو

 ترينيداد وتوباغو

 تونس

 تركيا

 أوغندا

 اإلمارات العربية املتحدة

 اململكة املتحدة

 مجهورية تنزانيا املتحدة

 أوروغواي

 البوليفارية فنزويالمجهوري 

 اليمن

 زامبيا

 زمبابوي

 االحتاد األوروبي
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 رفق هاءامل

 البيانات االفتتاحية

 الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة للجهازحفل افتتاح الدورة السادسة 

 2015 /تشرين األولأكتوبر 5روما، 

 

 1-رفق هاءامل

 لدكتور جوزيه غرازيانو دا سيلفا، املدير العام ملنظمة األغذية والزراعةبيان بالفيديو ل

 

يتعني في السنوات القادمة، سري فالرئاسي للمعاهدة الدولية. هاز سروري أن أخاطبكم اليوم يف اجلإنه ملن دواعي  

كمريا  ية أكثرير اسريتدامة.   ائة وغذيبناء نظم زراعيتعني علينا بة. وسوصعتزداد يف ظل ظروف  يةغذإنتاج املزيد من األعلينا 

 .مع آثار تغري املناخكيف التقدرة على  الصمود وأحسنتطوير حماصيل جديدة، أكثر قدرة على سيتعني علينا 

 

كامريل  لتطريوير  معًا مع املزارعني والعلماء فهي جت. هذا اواليف  األهمية دورا حاسمالدولية تؤدي عاهدة وإن امل 

 والعلمرياء واحلكومريات والقطرياع    نياملريزارع وأنريتم، معشرير   . أغريذيتنا أسرياس  يشريكل  إمكانات التنوع الوراثي النباتي الريذي  

 .على املوارد الوراثية للمحاصيل ةكموهذا األسبوع ملمارسة احل، قد أتيتم معا اخلاص

 

منصريفًا  و هينرياً جعل احلصريول علريى املريوارد وتقاسريم منافعهريا      من أجل تعزيز أدوات املعاهدة يتعني عليكم معا و 

اسريتخدام  جمريالي  ريع يف يف ضوء التطور السري  ةخاصلقى على عاتقكم يف جمال احلوكمة يكتسي أهمية دور املفالللجميع. 

 .ملوارد الوراثية النباتية ومكوناتهاوإدارة ا

 

الوراثيرية لألغذيرية والزراعرية اومعرية     واد املري االئتمريان علريى   ، مثانينات القرن املاضييف ة، لب من املنظمُطوقد  

املواد الوراثية  صون ارداملوهذه كجهة مؤمتنة على سيتجاوز دور املنظمة االبتكار التكنولوجي، وبفضل اإلنسانية. لصاحل 

ضريمان أّن  عاهدة يتعني على امل، تكمورؤيواسرتشادا بتوجيهاتكم رقمية ذات الصلة. العلومات أيضا املللمحاصيل، ليشمل 

 .ملستقبل األمن الغذائية كون متاحتسه املنفعة العامة اجلديدة هذ

 

إلنشرياء  لتعزيز النظريام املتعريدد األطريراف و   الالزمة طوات وهي تتخذ اخلأهدافها،  بلوغحنو ماضية عاهدة وإن امل 

وُتعتريرب  األساسريي املتمثريل يف القضرياء علريى اجلريوع وسريوء التغذيرية.         هاتحقيق هدفبنظمة املمعلومات. وتلتزم لل عاملينظام 

 .مثمرًا . وأمتنى لكم اجتماعًاصعبةهذه املهمة الالنهوض ب علىملساعدتنا أداة مهمة عاهدة امل
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 2-رفق هاءامل

 نيابة عن معالي الدكتور فؤاد بن جعفر سجواني، وزير الزراعة والثروة السمكية بسلطنة عمانبيان 

 

 ممثلو أصحاب املصلحة،وفود، أصحاب السعادة، رؤساء ال

 أمني املعاهدة الدولية، حضرات السيدات والسادة،

 

جعفر سجواني، وزيرير الزراعرية والثريروة    من دواعي سروري أن أكون معكم هنا نيابة عن معالي الدكتور فؤاد بن  

السمكية بسلطنة عمان، ورئيس فريق املهام الرفيع املستوى املع  بتعبئة املوارد التريابع للمعاهريدة، وإنريه لشريرف لريي أن      

 أخاطبكم يف هذا احلفل الفتتاح الدورة السادسة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية.

 

اسبة، باإلشريارة إىل أنريه أتيحريت لسريلطنة عمريان الفرصرية، قبريل سرينتني،         وإني لسعيد جدا بالفعل، يف هذه املن 

. وسريبق ذلريك   2013سريبتمرب/أيلول   28إىل  24الستضافة الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسريي يف مسريقط خريالل الفريرتة مرين      

 ة يريومني  سريبتمرب/أيلول، ومشرياورات إقليميرية ملريد     21انعقاد مؤمتر وزاري رفيع املستوى، نظمته حكومة سلطنة عمريان يف  

 سبتمرب/أيلول. 23و 22 يف

 

ومنذ ذلك احلني، وحنن منكبون مجيعا على الوفاء بالقرارات الصادرة عن اجلهاز الرئاسي يف دورته اخلامسرية   

وعلى النهوض باملعاهدة. وإذا ما نظرنا إىل فرتة السنتني املاضية، ميكننا أن نرى أن الكثري قد أجنز منذ الدورة اخلامسة 

 دت يف مسقط. وإذ نتطلع إىل الفرتة املقبلة، ميكننا أن نرى أنه ال يزال هناك الكثري مما ينبغي فعله.اليت انعق

 

وكما ال خيفى علينا، فإن الزراعة قطاع يستند إىل النظم اإليكولوجية. ولذلك، يكتسي صون النظم اإليكولوجية  

إىل الزراعة يف الوقريت احلاضرير، وإىل ضريمان اإلنتاجيرية      الزراعية اهلشة واستخدامها بشكل مستدام أهمية حيوية بالنسبة

 الزراعية يف املستقبل.

 

وال ُتعترب املوارد الوراثية النباتية أحد أهم األصول اليت لتلكها لبلورة خيارات يف جمال التكّيف فحسب، بريل   

؛ وارتفرياع أسريعار األغذيرية؛    هي أيضا أصول رئيسية ملعاجلة حتديات التنميرية العامليرية األخريرى، مثريل: األمرين الغريذائي      

واملصادر البديلة للطاقة النظيفة؛ واسريتدامة اإلنترياج؛ واالسريتدامة البيئيرية؛ وقضريايا الرينظم الغذائيرية املتوازنرية والصريحة؛          

 وشواغل السالمة البيولوجية.

 

جلفرياف  وقد عانت الزراعة يف إقليم الشرق األدنى ومشال أفريقيا على مرير الترياريخ مرين اسريتحكام شريح امليرياه وا       

خالل عملية تنميتها. ورغم ذلك، فإن إقليمنا معروف أيضا على أنه ينعم ببعض أكثر أشكال التنوع الريوراثي للمحاصرييل   

  قيمة يف العامل ومبعارف تقليدية هائلة.
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 وواقع األمر، أن كل بلد من بلداننا يتمتع مبوارد ومعارف قيمة ليتقامسها من أجل حتسني أوضاع اجلميع. 

 

مجيعا، كفرادى بلدان، مرتابطون فيما بيننا عندما يتعلق األمر باملوارد الوراثية النباتية. وهو مريا مجعنريا   وحنن  

معا يف البداية لوضع املعاهدة الدولية. وتشري إسقاطات املناخ إىل أن تزايد تغري املناخ سيؤدي على األرجح إىل ترابط أكرب 

 الوراثية النباتية.بني البلدان واألقاليم يف ما خي  املوارد 

 

ويف هذا السياق العاملي، توفر املعاهدة الدولية حالًّ سليما متعدد األطراف لصريون التنريوع البيولريوجي للمحاصرييل      

من خالل تيسري الوصول إىل مواد وراثية نباتية قّيمة لالستخدام املسريتدام، وضريمان التقاسريم العريادل      -الغذائية يف العامل 

شئة عن هذا االستخدام. وإن التنفيذ الكامل للمعاهريدة هريو وحريده الكفيريل بضريمان فعاليتهريا الكاملرية        واملنصف للمنافع النا

 وأمننا الغذائي يف املستقبل.

 

سريجواني، يف مالحظاتريه    جعفرير  برين  فريؤاد  الريدكتور  ويف نهاية الدورة املاضريية للجهرياز الرئاسريي، أشريار معريالي      

هذا االجتماع إىل تدابري ستصريون مواردنريا الوراثيرية النباتيرية وستسريهم يف      اخلتامية، إىل أننا: "سنعمل معًا لتحويل نتائج 

تعزيز األمن الغذائي يف ظل تغري املناخ". وحنن مسرورون لإلشارة إىل أن العمل املمتاز الذي اُضطلع به حتريى اآلن خريالل   

تفرياني اجلميريع والتزامريه بواصريلة     السنتني القصريتني اللتني انقضتا منذ انعقاد دورة اجلهاز الرئاسي يف مسريقط. ونشرييد ب  

 تنفيذ هذه املعاهدة الدولية املهمة وبتعزيز أثرها.

 

معنيرية بتعزيريز سريري     خمصصرية جمموعة عمل مفتوحة العضوية وقد أنشأ اجلهاز الرئاسي، يف دورته اخلامسة،  

لدورات. كمريا اعتمريد برنريامج    تعمل خالل فرتة ما بني ا عمل النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها

 عمل بشأن االستخدام املستدام وقرارا عن حقوق املزارعني، وهما يهدفان إىل حتقيق تقدم كبري يف تنفيذ املعاهدة.

 

، ُنظمت اجتماعات عدة لتحقيريق أهريداف   2013ومنذ انعقاد الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي يف سبتمرب/أيلول  

الصادرة عنها. وامسحوا لي أن أسلط الضوء، وفقًا للرتتيب الزم ، على بعريض اإلجريراءات   تلك الدورة ولتنفيذ القرارات 

 املهمة اليت تقررت يف هذه االجتماعات:

 

عنيرية بتعزيريز سريري عمريل النظريام املتعريدد       امل خصصرية املفتوحة العضريوية  املعمل الموعة األول واقرتح االجتماع  

، بلورة أساليب مبتكرة حتت إطار 2014مايو/أيار  16إىل  14، الذي انعقد يف جنيف، سويسرا، يف الفرتة من األطراف

النظام املتعدد األطراف، يف حني أن املائدة املستديرة الوزارية الرابعرية الرفيعرية املسريتوى الرييت استضريافتها سريلطنة عمريان        

سريبتمرب/أيلول   24" اليت عقدت يف مقر األمم املتحدة يف نيويريورك يف  غذائياملعاهدة الدولية وتغري املناخ واألمن البعنوان "

مبناسبة الدورة التاسعة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة، ناقشت كيف ميكن للمنافع النقدية وغري النقديرية   2014

بتكار الزراعريي لرتبيرية بريذور قريادرة علريى      املتأتية من استخدام املواد الوراثية النباتية مبوجب املعاهدة الدولية أن تدعم اال

 التكيف مع املناخ وأثر تغري املناخ على احملاصيل الغذائية من خالل النظم التابعة للمعاهدة.
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وقد ُكلف االجتماع األول ملشاورة اخلرباء حول النظام العاملي للمعلومات بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذيرية   

، مبهمرية  2015يناير/كريانون الثرياني    8و 7والزراعة، الذي انعقد يف سان دييغو، بالواليات املتحريدة األمريكيرية، يريومي    

مقرتحات لإلنشرياء الفعريال للنظريام العرياملي لإلعريالم وصريياغة ورقرية رؤيرية         إسداء املشورة إىل أمانة املعاهدة خبصوص وضع 

 خاصة بالنظام العاملي للمعلومات لينظر فيها اجلهاز الرئاسي يف دورته السادسة هذه. 

 

املعنية بصرييانة املريواد الوراثيرية النباتيرية لألغذيرية والزراعرية        املخصصةللجنة الفنية بينما ناقش االجتماع الثاني  

يف روما، إيطاليا، عددا من القضايا، مبا يف ذلك وضريع   2015مارس/آذار  3و 2الذي انعقد يومي  امها املستدام،واستخد

جمموعة أدوات لالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وتعزيريز الشريراكات بريني القطرياعني العريام      

 .ونقلها للتكنولوجيا كاملشرت التطويرواخلاص ملرحلة ما قبل الرتبية، و

 

مريارس/آذار   6و 5وخالل الفرتة نفسها، انعقد االجتماع الثاني ملكتب الدورة السادسة للجهرياز الرئاسريي يريومي     

يف روما، إيطاليا، وقام باستعراض ومناقشة اخلطوات اليت اختذتها األمانة للتحضري للدورة السادسرية. وأقرير هريذا     2015

من مقرتحات املشاريع املوافريق عليهريا يف إطريار صريندوق      22ماليني دوالر إلنفاقها على  10االجتماع متويل قيمته حوالي 

ت بشأن إعداد برنامج العمل املتعدد السنوات األول وحتديريد العالقريات   تقاسم املنافع. وناقشنا أيضا مسألة تقديم توجيها

اجلديريدة واملنظمرية العامليرية للملكيرية الفكريرية       النباتيرية  األصناف املتبادلة مع الصكوك اليت يديرها االحتاد الدولي حلماية

 )الويبو(.

 

عنية بتعزيريز سريري عمريل النظريام املتعريدد      امل خصصةاملفتوحة العضوية املعمل الموعة وانعقد االجتماع الثالث و 

، واستعرض ما ُأحرز خالل فرتة السنتني 2015يونيو/حزيران  5إىل  2يف برازيليا، الربازيل، خالل الفرتة من  األطراف

هذه من تقدم يف اختاذ التدابري اليت ميكن من خالهلا تعزيز سري عمل النظام املتعريدد األطريراف مرين حيريث زيريادة تريوافر       

 د الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.املوار

 

وأخريا، حضرات السيدات والسادة، أود أن أشدد هنا على أن املعاهدة الدولية، خالل السنتني اللتني انقضريتا   

، قد أحريرزت تقريدما يف   2015وسبتمرب/أيلول  2013منذ انعقاد الدورة اخلامسة، أي يف الفرتة املمتدة بني سبتمرب/أيلول 

ابي وأجنزت الكثري من خالل إجراءاتها وأنشطتها املثمرة، من أجريل بلريوغ أهريدافها الرئيسريية. وقريد التزمريت       اجتاه إجي

سلطنة عمان بدعم املعاهدة الدولية يف مجيع إجراءاتهريا ومتضريي قريدما حنريو جعريل العريامل يرينعم برياألمن الغريذائي يف ظريل           

 الظروف احلالية لتغري املناخ.

 

تتم بياني، أود أن أناشدكم مجيعا، أصحاب السريعادة ومعريالي الريوزراء واملمثلريون     ويف هذه املرحلة، وقبل أن أخ 

 القطريون ورؤساء منظمات التمويل واملنظمات غري احلكومية واوتمع املدني، بالنيابة عرين معريالي وزيرير بلريدنا الريدكتور     

التابع للمعاهدة لتحقيق األهريداف   سجواني، املساهمة بشكل مباشر أو غري مباشر يف صندوق تقاسم املنافع جعفر بن فؤاد

 املنشودة.
 

  وشكرا لكم.  
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 3-رفق هاءامل

 ، BRAULIO FERREIRA DE SOUZA DIAS بيان الدكتور

 األمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي

 
 ،األعزاء الزمالء املندوبون املوقرون،أصحاب السعادة، 

 

الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية هاز جلاهذه الفرصة ملخاطبة إتاحة أود أن أشكركم على  

إلرييكم شخصرييا    امنضريم ه يتعريذر علريي اال  نري أعرب عن خال  أسريفي أل السادسة و تهدورمبناسبة انعقاد لألغذية والزراعة 

 أخرى. التزامات بسبب 
 

للغاية، واسريتمرت العالقرية    تنيمثمر سياضية للجهاز الرئاالدورة املانعقاد منذ ان اللتان انقضتا سنتالكانت لقد  

 .التعمقنمو ويف البني اتفاقية التنوع البيولوجي واملعاهدة الدولية 
 

بروتوكول ناغويريا يف عريام   ُاعتمد ، ال خيفى عليكمكما فالكثري من تعاوننا على بروتوكول ناغويا. وانصب تركيز  

والتقاسم العادل واملنصف للمنريافع الناشريئة   وراثية على املوارد الباحلصريول املتعلق التفاقية للتعزيز اهلدف الثالث  2010

 /تشريرين األول أكتوبر 12، يف قبل سنة تقريباعندما دخل الربوتوكول حيز النفاذ وانتابتنا سعادة غامرة عن استخدامها. 

عشرير ملريؤمتر األطريراف يف     الجتماع األول لألطراف يف الربوتوكول بالتزامن مع االجتماع الثانيمما مسح بانعقاد ا، 2014

 يف لألطريراف  األول االجتماع تبّين أن االجتماع اليت عرضناها على هذاوثيقة املعلومات إن مجهورية كوريا. و االتفاقية يف

االرتقرياء مبسريتوى   مثل بناء القدرات واالمتثال و ،واعتمد ثالثة عشر قرارا بشأن قضايا متنوعةجدا  مثمرا كان الربوتوكول

 .احلصول على املوارد وتقاسم منافعها ت بشأنبادل املعلومامركز تالوعي و
 

ويتوقريع   ا،طرفري  64ن اآلربوتوكريول  فقريد أصريبح عريدد أطريراف ال    . متواصريال  زخم بروتوكول ناغويريا وال يزال بناء  

هريا  عملياتعلريى  للمسريات األخريرية   وضريع البلريدان   مريع   قادمرية يف األسابيع واألشريهر ال  التصديقعمليات املزيد من تسجيل 

  .الوطنية
 

لبلدان اليت هي أطراف يف كل من الربوتوكريول واملعاهريدة،   إىل ا بالنسبةينبغي أن يتم التنفيذ، بطبيعة احلال، و 

مريع املنظمرية الدوليرية للتنريوع     ان التابعتريان هليئتينريا   مانتري تتعرياون األ هذه الغايرية،  ولبلوغ بطريقة تقوم على الدعم املتبادل. 

 اتسياسري الالبيولوجي ومبادرة تنمية القدرات بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها من أجريل زيريادة قريدرة صريانعي     

واضريحة  بعريدد مرين األنشريطة لتحديريد نهريج      ضطلع معا نوحنن . يدعم بعضها البعضطرق ني بالتفاقاتنفيذ الوطنيني على 

 .معاذين الصكني حتديات تنفيذ هملعاجلة نفيذ قابلة للتو
 

 ،األعزاء الزمالء 
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بشأن تعزيز سري عمل النظريام املتعريدد   اجلارية أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي تتابع باهتمام املناقشات ما فتئت  

املريوارد  املتعريدد األطريراف    هريا نظاميغطي عاهدة تن  على أن املاألطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها. وأذكر أن 

. وأنريا   والرتابريط    الغذائي   األمن   ملعياري   وفقا   واحملددة األول للمعاهدة،    امللحق   يف   الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املبينة

بريدال   نيالعالقة بريني الصريك  سيؤدي إىل تيسري  عمل النظام املتعدد األطراف الذي ستجدونه لتعزيز سريأن احلل واثق من 

زويريد املناقشريات   ستعداد لريدعم هريذا العمريل، ال سرييما مرين خريالل ت      الاأهبة تحقيق هذه الغاية، حنن على ول. هاتعقيدمن 

 تفاقية وبروتوكول ناغويا.اليف إطار ا هاوتقاسم منافععلى املوارد بشأن احلصول  حديثةعلومات دقيقة ومب
 

 املندوبون املوقرون،
 

املريوارد الوراثيرية النباتيرية    لصريون  أيضريا جوانريب أوسريع    تشريمل  التفاقية واملعاهريدة الدوليرية   لاملصاحل املشرتكة إن  

شريراكة مريع   يف  املشرتكة الرييت بريذلناها مريؤخرا    هودعلى اجللألغذية والزراعة واستخدامها املستدام. وأود أن أسلط الضوء 

االنتبرياه إىل ضريرورة تعزيريز    وأن أسرتعي البيولوجي، املنظمة الدولية للتنوع وأمانة هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

جهريات  لريى مجيريع   كّلها عمانات األربع املعنية شعار اشرتكت يف توقعيه األإومت تعميم األقارب الربية للمحاصيل. صون 

 . على املستوى الوط اختاذها ا يف ذلك اإلجراءات املقرتحمب علوماتالتابعة لنا، وهو يقدم املزيد من املاالتصال 
 

القريادم  االجتمرياع  يتنرياول  أن األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي قررت أن ني جدا سريحتقيقا هلذه الغاية، و 

، مبريا يف ذلريك   املعنيرية القطاعريات  كريل  يف وإدراجريه  أمور أخرى، تعمرييم التنريوع البيولريوجي    ضمن مجلة ملؤمتر األطراف، 

االجتماع الثالث عشر ملؤمتر األطريراف وسريتدرج    2016 نون األول/كا ديسمرباملكسيك يف . وستستضيفراجةالزراعة واحل

وزراء ولعمل مع منظمة األغذية والزراعة إىل اأتطلع قدما هلذا الجتماع. ولتعميم كجزء من اجلزء الرفيع املستوى مسألة ال

 همة.هذه املبادرة املبلدانكم للنهوض بالزراعة من 
 

أن أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي متكنت من استضافة أحد موظفي أيضا غاية السرور يف هذا السياق، يسرني و 

يف متكريني اخترياذ   جريدا   المريوس علريى التعرياون مثمرير    املثريال  املالثمانية عشر شهرا املاضية. وكان هريذا  خالل ملعاهدة اأمانة 

 األقريارب الربيرية  إىل نريوع البيولريوجي   مرين فريريق االتصريال املعري  باتفاقيريات الت      ابتريداءً  كريل شرييء  إجراءات منسقة بشأن 

 .للمحاصيل
 

 الزمالء األعزاء، 
 

إن ولريدعم املتبريادل والتريآزر.    للريوذج   يأعتقد أن الشراكة بني املعاهدة الدوليرية واتفاقيرية التنريوع البيولريوجي هري      

سريتدعم  ملعاهريدة  اجناحريات  أن سهم يف تعزيز تنفيريذ املعاهريدة، يف حريني    ستيف إطار بروتوكول ناغويا احملققة اإلجنازات 

زيريد مرين الفريرص للعمريل معريا يف املسريتقبل       املأتطلريع إىل  إنريي  تعاوننا حتريى اآلن، و ا. لذلك، أنا سعيد جدا بواليتنالوفاء ب

 .جداأمتنى لكم مجيعا اجتماعا ناجحا ومثمرا وكمساهمة حنو حتقيق األهداف العاملية. 
 

 .إصغائكمشكرا على حسن و 
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 4-رفق هاءامل

 للبذور ، األمني العام لالحتاد الدوليMICHAEL KELLER بيان السيد

 

 الضيوف الكرام، ،السادةوالسيدات حضرات 
 

جلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتيرية لألغذيرية   أن أخاطب ا شريفمن دواعي سروري و 

فريؤاد  سلطنة عمان الدكتور ر يوزإىل معالي شكر التوجه بخاص أن أشكل السادسة. وأود بته دورمبناسبة انعقاد  والزراعة

  Shakeel Bhattiوالسرييد   لجهرياز الرئاسريي،  ، رئرييس الريدورة السادسرية ل   Matthew Worrellبن جعفر سجواني والسيد 

 .هذا احلضور املتميزاليت وجهت لي ملخاطبة لدعوة على املعاهدة الدولية ا من
 

الحترياد  لعريام  المريني  وبصفيت األ. يالعاملعلى الصعيد البذور قطاع صوت هو و، الحتاد الدولي للبذوراأمثل إني  

كريل شرييء،    وحنرين، رغريم  . علريى السريواء   ملعاهدة دولية قوية وشريفافة القطاع التام أود أن أعرب عن دعم  ،الدولي للبذور

 سريتوى العرياملي.   البريذور علريى امل  يف جمريال  تطريوير  التعزيريز البحريث والرتبيرية و   ستؤدي إىل أن معاهدة دولية ناجحة درك ن

 مجيعا، أليس كذلك؟إليه يف نهاية املطاف، هو ما نسعى  هذا،و
 

االحترياد  يغطريي  على هذا النحريو،  وشركة.  7 500ثل هو ميوبلدا  78ويبلغ عدد أعضاء االحتاد الدولي للبذور  

الذين ينضوون حتت لريواء االحترياد   النباتات  وإن مربي. البذور يف الدولية التجارة من يف املائة 96الدولي للبذور أكثر من 

وعلى  يةغذإنتاج املزيد من األعلى أحناء العامل خمتلف ساعد املزارعني يف ستإنتاج بذور حمسنة من أجل بنشاط  ونمليع

عريامل  "مرين أجريل   رؤية مشريرتكة  االحتاد  أعضاءويتشاطر لتحديات البيئية اليت تواجه كوكبنا. التصدي لمكافحة اجلوع و

 ".دعم الزراعة املستدامة واألمن الغذائيمبا ي، نوعيًةللجميع أفضل البذور تتوافر فيه 
 

وحنن نعتقد أن صون املوارد الوراثية النباتية واستخدامها بشكل مستدام أمر حيوي بالنسريبة إىل اوتمريع وإىل    

 يئة.قدرة قطاعنا على تطوير حماصيل حمسنة تتكيف مع احتياجات مربي النباتات واملزارعني والب
 

إال أن االحتاد يدرك متاما أن احلصول على املوارد الوراثية النباتيرية جيريب أن يكريون مقرتنريا بتقاسريم املنريافع.        

وبفضل نظام فعال وكفء للحصول على املوارد وتقاسم منافعها مبوجب املعاهدة الدوليرية، نسريتطيع ضريمان تريوافر أفضريل      

واملهم بالنسبة إىل هذا االجتماع هو أن االحتاد قد صرح بشريكل علري     البذور للمزارعني يف الوقت احلاضر ويف املستقبل.

 أن املعاهدة هي أفضل نهج لتوجيه احلصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل قطاعنا.
 

غري أننا ندرك أيضا أنه ينبغي تعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف. فاحلصول امليسر على املريوارد الوراثيرية    

النباتية ليس واقعا عامليا. كما أن املنافع النقدية املتأتية من املستخدمني تتحقق بوترية بطيئة جدًا واملنريافع غريري النقديرية    

املتأتية من املربني التجاريني ال تقدر حق قدرها. وعلى هذا النحو، يدعم االحترياد الريدولي اجلهريود اجلاريرية الراميرية إىل      

 التغيريات الالزمة.معاجلة هذه التحديات وإحداث 
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املعنيرية   املخصصرية جمموعة العمل املفتوحة العضوية ولبلوغ هذه الغاية، شارك ممثلو االحتاد بنشاط وشفافية يف  

. وحيدونا األمل يف أن يسفر هذا احلوار املهم عن توصرييات ينظرير فيهريا اجلهرياز     بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف

الرئاسي. كما نأمل يف أن يؤدي ذلك إىل إنشاء نظام "سهل االستخدام" بشكل أكرب. وقد عزز االحتاد دعم أعضائه الذين 

، للغرض املنشريود  امالئمتعدد األطراف يوجدون يف خمتلف أحناء العامل والذين يشاطروننا التزامنا جبعل نظام املعاهدة امل

ومبواءمة االتفاق املوحد لنقل املواد مع مبادئ األعمال اليت تدعم تنوع الشريركات العاملرية يف جمريال الرتبيرية التجاريرية يف      

 خمتلف أرجاء العامل.
 

 ني. جيب أن يكون مرنا ليتالءم وأعضاء االحتاد املتنوع االتفاق املوحد لنقل املوادوهذا يع  أن  
 

وأنتم تقومون بعملكم املهم هذا األسبوع، امسحوا لي أن أذكركم ببعض املبادئ اليت نعتقد أنه ينبغريي أن تريدعم    

 نظاما حمسنا متعدد األطراف:
 

 ( والوضوح فيما يتعلق بإنهاء املدفوعات؛تعّقب وتتّبعمع حد أدنى من األعباء اإلدارية )ال  البساطة -

احلصول على املادة الوراثية باعتباره املنفعة األساسية للنظام املتعدد األطراف ويتريبني ذلريك مرين الزيريادة      تعزيز -

 ربني من القطاع اخلاص؛من قبل عدد أكرب من امللنظام املتعدد األطراف الكبرية يف استخدام مواد ا

بها  اباعتباره شهادة امتثال معرتفلنقل املواد االتفاق املوحد جيب قبول اليقني القانوني للمستخدمني. )ب التنبؤ -

 دوليا مبوجب بروتوكول ناغويا(؛

 ؛  قطاعاليف  ستخدمنيامل فرص متكافئة جلميع ريوفت ، من حيثالتناسبية -

 لبحث والرتبية.غراض اتقديم مواد ستكون متاحة دون قيود أل ، عندالتباين -
 

، تغرييريات بسرييطة   لنقل املوادعلى االتفاق املوحد عندما تطرأ فقط عملية تكون سلية هو أن اآلاألهم من ذلك، و 

يليرية  الطريابع العملريي ل  همة األخرى اليت تؤثر يف العوامل املوتتمثل للمعاهدة. األجل  طويلستكفل توافر متويل مستدام و

 :على املدى الطويل فيما يلي
 
 قطاع البذور؛ وم بهي يقذنافع التقاسم امللنشاط العي  القيمة بأفضل على حنو عاهدة تقر امل -

يف النظريام املتعريدد   مريواد  بإدراج ما يوجد يف حوزتها من قيمة وأهمية الوفاء بالتزاماتها املتعاقدة  األطرافوتدرك  -

 األطراف؛

 .شمل مجيع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةيلتوسيع نطاق امللحق األول  -
 

وامسحوا لي أن أعلن مرة أخرى أن القطاع ال يزال ملتزما باملشاركة التعاونيرية يف هريذا العمريل احلاسريم األهميرية       

لتعزيز النظام املتعدد األطراف. وقد ساهمنا بساعات عديدة من الدعم العريي  إلعريداد دراسريات عرين تكرياليف املعريامالت       

ىل صندوق تقاسم املنريافع. وسنشريارك أيضريا بنشرياط يف االجتماعريات      والعوامل اليت تؤثر يف املستخدمني للقيام مبدفوعات إ
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القادمة وموعة العمل لضمان التعريف بوجهات نظر قطاعنا، وحتى يتسرينى لنريا اإلصريغاء إىل وجهريات نظرير أصريحاب       

كمريا فعلنريا    املصلحة املعنيني اآلخرين. وسنستمر يف إتاحة فرص للحوار بني القطاع واملمثلني احلكوميني، وممثلي املعاهدة

. فرياحلوار عامريل أساسريي    2015خالل مائدة مستديرة نظمت أثناء انعقاد املؤمتر العاملي للبذور يف مدينة كراكوف يف عام 

 للتفاهم املتبادل!
 

وختاما، أود أن أشكركم مرة أخرى على إتاحة هذه الفرصة الطالعكم على وجهات نظر قطاع البريذور الريدولي.    

ؤة، سرييحقق العريامل فوائريد مجرية تتريأتى مرين احلصريول امليسرير علريى املريوارد الوراثيرية النباتيرية             وبفضل معاهدة فعالرية وكفري  

 واستخدامها يف برامج الرتبية ضمن الشركات األعضاء يف االحتاد.
 

ويكمن شعار االحتاد يف "البذور هي احلياة". ويقر قطاع البذور باملسؤولية اجلماعية امللقاة على عاتقريه واملتمثلرية    

دي لتحديات احلاضر واملستقبل: فلنعمل يف شراكة مع أصحاب املصلحة اآلخرين للمساعدة يف بنرياء نظريام ُيمِكرين    يف التص

  كل واحد من حتقيق هذا النجاح واملساهمة فيه.
 

 وشكرا جزيال على حسن إصغائكم. 
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 5-رفق هاءامل

 ، ALEJANDRO ARGUMEDO بيان السيد

 )بريو( ANDESمجعية مدير برامج 

 

 :السيدات والسادةحضرات السيد الرئيس، 
 

تميريز للمعاهريدة الدوليرية    املخاطبرية اجلهرياز الرئاسريي    صباح ملهذا اللي تاحة للفرصة املود أن أعرب عن امتناني أ 

املريوارد الوراثيرية   مرين أصريحاب احليريازات الصريغرية لصريون      ن ون واألصريلي ون احملليري واملزارعالذي يؤديه هم الدور املبشأن 

، وضرورة تبادل املعلومات والبيانات ذات الصلة من أجل االسريتخدام الفعريال   ومواصلة تطويرهاالنباتية لألغذية والزراعة 

 هلذه املوارد.
 

فالشعوب األصلية واملزارعون من أصحاب احليازات الصغرية جهريات فاعلرية حامسرية األهميرية يف االسريتجابات       

اجهة التحديات اليت يتعريرض هلريا األمرين الغريذائي والتغذيرية، ال سرييما يف سريياق تغريري املنرياخ. وإن          العاملية اجلماعية ملو

معرفتهم بالنظم اإليكولوجية الزراعية وإدارتهم اخلاصة بالبذور وقريدراتهم علريى الصريمود أمريام تقلبريات األحريوال اجلويرية        

 عاملي.عوامل ذات أهمية حامسة لألخذ بزمام استجابات قوية ذات طابع حملي و
 

اإلسريهام  وتعرتف املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة حبقوق املريزارعني باعتبارهريا "   

مراكريز   الريذين هريم يف   مجيع أقاليم العامل، والسيما أولئريك  اهلائل الذي قدمته اوتمعات احمللية واألصلية واملزارعون يف

املنشأ والتنوع احملصولي، ومازالوا يقدمونه ألجل صرييانة وتنميرية املريوارد الوراثيرية النباتيرية الرييت تشريكل قاعريدة اإلنترياج          

 ".خمتلف أحناء العامل الغذائي والزراعي يف
 

لريك،  سنوات منذ بدء نفاذ املعاهدة الدولية، ظل تفعيل حقوق املزارعني بطيئًا جدًا. ورغريم ذ  10وقبل أكثر من  

بل وتنفذها يف بعض األحيان يف أرجاء كثرية اوتمعات احمللية واألصلية فحقوق املزارعني ال تزال قائمة، وتطالب بها 

مع أشقائنا وشقيقاتنا يف آسرييا وأفريقيريا،    ANDESومجعية  Potato Parkمن العامل. فعلى سبيل املثال، تتعاون مبادرة 

 يسريتئمان اال الصريندوق و ؛ت اإلقليمية جلنوب شرق آسرييا لريتمكني اوتمريع احمللريي    املبادرامن خالل تعاوننا العاملي مع 

.ومنظمة أوكسفام؛ والصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛ واملركز اهلولنريدي للمريوارد   (؛CTDT) تكنولوجيااحمللي لتطوير ال

اوموعة االستشريارية للبحريوث   . وحنن نعمل مع احلكومات ومراكز الوكالة السويدية للتعاون اإللائي الدوليالوراثية. و

 ، ومنظمات البحوث، ووكاالت األمم املتحدة، وأصحاب املصلحة اآلخرين.الزراعية الدولية
 

ويؤكد عملنا أن الشعوب األصلية واملزارعون من أصحاب احليريازات الصريغرية يتكيفريون مريع تغريري املنرياخ. فهريم         

يع نطاق معريرفتهم التقليديرية بريالتنبؤات اجلويرية، وإدارة املريوارد الوراثيرية النباتيرية، والتقوميريات         يتأقلمون عن طريق توس

اخلاصة باحملاصيل. كما أن الدراسات االستقصائية األساسية والنهائية تؤكد أن نظم بذور املزارعني متثل أحد اجلوانب 

 اهلامة للتكّيف.
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ومتنوعة. وقد حتلينا بالفعالية مبتكرة  املناخ، أساليب وشراكات وتقتضي احلاالت الشديدة واملعقدة، مثل تغري 

 يف االستخدام املستدام لألصناف التقليدية مع مزجها مع األصناف احلديثة )اليت متس احلاجة إليها(.
 

قد بادرت، يف سبتمرب/أيلول املاضي بالعمل يف ظل روح  Potato Parkمبادرة وأود أن أحيطكم علما مجيعا بأن  

، واملعهريد الريدولي للبيئرية    الصريندوق العرياملي لتنريوع احملاصرييل    ا، وللبطاطري من االحرتام واألخذ والعطاء مع املركز الريدولي  

ي للبذور يف سفالبارد القبو الدولوالتنمية بدعم من أمانة املعاهدة، إىل إيداع املادة الوراثية ألصناف حملية من البطاطس يف 

الكائن يف أرخبيل سفالبارد النائي يف القطب الشمالي من أجل األمن الغذائي اإلنساني يف العامل ورفاه البشر. وهريذا مثريال   

 عملي على التعاون يف جمال الصون يف املواقع الطبيعية وخارجها.  
 

لوراثيرية النباتيرية، ولرييس فقريط صريونها، حاسريم       ولكن لتحقيق األمن الغذائي يف العامل، يصبح استخدام املوارد ا 

األهمية، مبا يف ذلك استخدام السمات القيمة ملواصلة إدخال التحسينات على احملاصيل الغذائيرية اجلديريدة وتطويرهريا.    

 ولتمكني االستخدام الفعال للموارد الوراثية النباتية، ينبغي ختزين البيانات واملعارف القّيمرية ذات الصريلة وإتاحتهريا مرين    

 خالل النظام العاملي لإلعالم التابع للمعاهدة الدولية.
 

إدراج بيانات التوصيف اجلزيئي وبعض املعارف تعتزم أيضا  Potato Parkمبادرة ولذلك، يسرني أن أعلن أن  

النظريام  تقاسم املنريافع التريابع للمعاهريدة يف إطريار      صندوقالتقليدية املتصلة بأنواع البطاطس والناشئة عن املشروع املمول من 

 العاملي لإلعالم التابع للمعاهدة.
 

وحنن لسنا الوحيدين الذين يؤكدون على حقوق مزارعينا، فهنرياك العديريد مرين مثريل هريذه املبريادرة يف خمتلريف         

واملنتدى العاملي للبحوث الزراعية أحناء العامل. ويف هذا الصدد، نرحب بربنامج بناء القدرات املشرتك بني أمانة املعاهدة 

لتنفيذ مبادرة حقوق املزارعني اليت أطلقت مؤخرا كمبادرة مهمة لريدعم تنفيريذ حقريوق املريزارعني علريى املسريتويني احمللريي        

 والوط . 
 

  وشكرا جزيال على حسن إصغائكم.  
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 6-رفق هاءامل

 ،GARLICH VON ESSEN بيان السيد

 للبذوراألمني العام للجمعية األوروبية 

 

)املعاهدة الدولية( حمط ترحيب كبري من  املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعةلقد كان تطوير  

 جانب جمتمع مربي النباتات. ويعزى ذلك إىل مسألتني:
 

كثر اسريتهدافا،  من جهة، تتعلق املعاهدة بشكل حمدد باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. ولذلك فهي أ 

احلصول على املريوارد وتقاسريم   ومن ثم مناسبة لقطاعنا وأكثر سهولة للفهم من اتفاقية التنوع البيولوجي ونظامها اخلاص ب

 بروتوكول ناغويا.الوارد يف  منافعها
 

ومن جهة أخرى، فاملعاهدة قريد ُوضريعت يف إطريار مناقشرية مباشريرة بشريكل أكريرب ومبشرياركة أصريحاب املصريلحة            

 املعنيني، ومبزيد من الفهم هلذا القطاع وطريقة عمله.
 

لذلك، أعربت، نيابة عن قطاع البذور األوروبي، عن تهانينا اخلالصة إىل املعاهدة مبناسريبة االحتفريال بريذكراها     

 السنوية العاشرة السنة املاضية. 
 

 تتابع عن كثب تطورها وتساهم يف مواصلته. جلمعية األوروبية للبذور، وا2004ومنذ بدء نفاذ املعاهدة يف عام  
 

هريي أعريرق جمموعرية     للجمعية األوروبية للبذوروواقع األمر أن جمموعة العمل املعنية بالتنوع البيولوجي التابعة  

الريذي   Kees Noomeعمل يف منظمتنا، اليت تكرب املعاهدة نفسها قليال. وإن هذه اوموعة، اليت كان يرتأسريها آنريذاك   

العديد منكم ورمبا يعرتف بأنه صاحب رؤيرية، هريي الرييت عملريت بشريكل خرياص بشريأن مريا أصريبح أحريد أعظريم             سيتذكره

 إجنازات املعاهدة: النظام املتعدد األطراف بعملية تنفيذه احملددة والقواعد اخلاصة به: االتفاق املوحد لنقل املواد.
 

 حضرات السيدات والسادة،   
 

اتفاقات فيما يتعلق باملوحد ونهجها املتعدد األطراف  هانظامباملعاهدة يعتربون هذه يف أوروبا مربي النباتات ّن إ 

صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها علريى حنريو   ضمان نقل املواد أفضل املفاهيم املتاحة للنجاح يف 

 وتمع ككل.الباحثون واملربون واملزارعون ... واملا فيه صاحل اجلميع:  مستدام
 

ولكن هذا ال يع  بطبيعة احلال أننا نعتقد أن كل شيء على ما يرام. والواقع أنه، لريو كانريت األمريور كريذلك،      

 رمبا ملا كنا هنا اليوم.
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واألهم، هو أنه ينظر إىل نق  اإليرادات يف صندوق تقاسم املنافع التابع للمعاهدة على أنه أحد نواحي القصريور   

 .املتعدد األطراف هانظامة والرئيسية للمعاهد
 

، إىل إنشاء جمموعرية عمريل حمريددة لبلريورة أفكريار لتحسريني الوضريع. ويف        2013ونتيجة لذلك، بادرمت، يف عام  

نهريج ابتكاريرية قائمرية علريى االسريتخدام مرين أجريل        ]...[ تطوير القرار ذي الصلة، دعومت على وجه التحديد املربني "إىل 

 ".لموارد إىل صندوق تقاسم املنافعلستدام موتدفق كاف سهم يف يكن أن .[ مي]..لمنافع النقدية لحتقيق تقاسم 
 

 . جلمعية األوروبية للبذوروعلى مدى السنتني املاضيتني، هذا بالضبط هو ما قامت به بنشاط شديد ا 
 

العمريل،  ، شاركنا يف اجتماعريات جمموعرية   اجلمعية األوروبية للبذوروبناء على قرار ذي صلة صادر عن جملس  

وتقدمنا باقرتاحات وقمنا بصياغة توصيات وقدمنا ردودا رمسية على إشعارات، وعلى الدوام يف تعاون وثيق مع االحترياد  

 الدولي للبذور.
 

وإن إسهامنا قد ُقدم وال يزال بالتزام واضح لقطاع البذور األوروبي باملسريؤوليات امللقرياة علريى عاتقريه ورغبتنريا يف       

مع املعاهدة إلجياد حلول كفيلة بتحسريني اآلليرية املاليرية، وبريذلك، جريزء هريام مرين القاعريدة املاليرية          العمل بشكل استباقي 

 الطويلة األجل للمعاهدة.
 

ولكن األهم من هذا وذاك، أنه يستند إىل العمليات العملية واحلقائق االقتصادية والتنوع اهليكلريي لقطرياع تربيرية     

االعتبار االختالفات اجلوهرية ألنواع احملاصرييل وتربيتهريا وتطريوير األصريناف،      النباتات يف أوروبا )ويف العامل( ويأخذ يف

 فضال عن تسويقها وأسواقها.
 

ويف الوقت الذي فهمنا فيه عدم رضا البعض بل وإحباطهم حيال الوضع املالي لصندوق تقاسريم املنريافع، مضريينا     

مرتبطريا بالنظريام احلريالي، وهريو نظريام يريربط اإليريرادات        قدما يف التشديد على أن هذا النق  يف اإليرادات كان إىل حد ما 

اليت تكون عموما بعيدة جدا عن حلظرية احلصريول األول علريى املريادة الوراثيرية بسريبب العمليرية         -بنقطة تسويق األصناف 

 الطويلة جدا لرتبية النباتات.
 

ب العمليرية لعمليرية الرتبيرية    لذلك اقرتحنا استكشاف اآلليات املالية اليت ميكن أن تتأقلم بشكل أكثر مع اجلوان 

 وتطوير األصناف وإطارها الزم ، وتقدمنا باقرتاحات ذات صلة. 
 

وغمرنا شعور كبري باالرتياح عندما رأينا أن العديد من هذه االقرتاحات قد مت تناوهلا يف مناقشة جمموعة العمل  

 وهي اآلن معروضة عليكم ملواصلة مناقشتها واختاذ قرار بشأنها.
 

هناك جانبا آخر مهما من القصور يف التنفيذ العملي للمعاهدة ويف استخدامها، يتمثل يف االفتقار إىل املريواد  ولكن  

وهريو   –املتاحة يف النظام املتعدد األطراف. فهي ال زالت تشكل جمرد جزء من املواد اليت ينبغي أن تكون موجودة هناك 

 ما يتسبب يف نق  كبري يف النطاق واملدى. 
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ي تدارك هذا اجلانب من القصور يف أسرع وقت ممكن، ألسريباب لرييس أقلريها أن ذلريك سريسريي األسرياس       وينبغ 

 لقاعدة أوسع بكثري لكل من تيسري احلصول على املواد وتقاسم املنافع يف املستقبل.
 

وراثيرية  ليشمل مجيع املوارد ال 1وهذا ينطبق على حنو مماثل على تغطية النظام. فال يزال توسيع نطاق امللحق  

النباتية يشكل أولوية قصوى بالنسبة إىل جمتمع تربية النباتات حول العامل. كما أن هذا التوسيع سيسهم إىل حريد كريبري   

 يف حتقيق اهلدف العام املتمثل يف التمويل املستدام على املدى الطويل.
 

ني وحنرين نعتقريد اعتقريادًا    ومرة أخرى، كان العنصران جزءًا من النقاش الريذي دار علريى مريدى السرينتني املاضرييت      

 راسخًا بأنه مت إحراز تقدم كبري فيما يتعلق باحملتوى والفهم املتبادل للمواقف على السواء.
 

 ويف الوقت الذي أصبحت فيه التوقعات أكثر واقعية، مت حتديد املسؤوليات بطريقة أوضح وحتملها أيضا. 
 

 حضرات السيدات والسادة، 
 

ملتزمة بصيانة هذا النظام وحتسينه، لرييس   جلمعية األوروبية للبذورقبل، ال تزال ا كما سبقت اإلشارة إليه من 

فقط يف املناقشات احلالية بشأن متويله املستدام ولكن بشكل أكرب من ذلك بكثري عموما فيما يتعلق بأثره املنشود وخمتلف 

 الوسائل لتحقيق ذلك.
 

يف أن احلصول علريى املريوارد الوراثيرية لغريرض مواصريلة عمليرية       املعروف اجلمعية األوروبية للبذور ويتمثل موقف  

الرتبية يعترب شرطا أساسيا لتمكني مربي النباتات من معاجلة التحديات الكربى لألمن الغذائي واالستدامة البيئية وتغري 

 املناخ بشكل مستمر وبنجاح.
 

املنريافع الرييت ميكرين تقامسهريا مريع      وقد خيلريق بعريد ذلريك     –ففقط ما يتم صونه بنجاح اليوم ميكن تسخريه غدا  

 من مقدمي املواد إىل املستهلكني واوتمع ككل. -السلسلة وعلى امتداها
 

على أهبة االستعداد ملواصلة املسرياهمة مبعرفتهريا وخربتهريا وتفانيهريا يف االختتريام      اجلمعية األوروبية للبذور وإن  

 دة ومتويلريريها، خريريالل هريريذا االجتمريرياع للجهريرياز    النريرياجح للمفاوضريريات اجلاريريرية بشريريأن عمليريرية مواصريريلة حتسريريني املعاهريري    

 الرئاسي وخارجه.
 

الذي انعقد يف مدينة لشبونة، أكريدنا علريى   اجلمعية األوروبية للبذور ، يف مؤمتر 2014ويف أكتوبر/تشرين األول  

 .صندوق تقاسم املنافعهذا االلتزام من خالل اإلعالن عن مساهمة مالية طوعية من قطاع البذور األوروبي يف 
 

شهرا تقريبا، يسرني أن أبّلغكم أننا متّكنا من الوفاء بهذا االلتزام وأنه يف مؤمترنا القريادم   12واليوم، بعد مرور  

شرييكا   ،Gerard Backx ، السرييد اجلمعيرية األوروبيرية للبريذور   يف مدينة فيينا األسبوع املقبل، سرييقدم رئرييس    2015لعام 

 .Shakeel Bhatti يورو إىل األمني 300.000مصرفيا رمزيا بقيمة 
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وترى اجلمعية أنه جيب على مجيع األطراف وأصحاب املصريلحة حتمريل مسريؤولياتهم عرين املسرياهمة يف إنشرياء        

نظام ناجح. ويتعني على األطراف املتعاقدة أن تقر وتتحمل املسؤولية بشأن الفوائد االجتماعية واالقتصادية اليت يعززهريا  

يرية واسريتخدامها يف مجيريع القطاعريات االقتصريادية ذات الصريلة باألغذيرية الزراعيرية،         احلصول على املوارد الوراثيرية النبات 

 واوتمع ككل. وجيب أن يصبح هذا اإلقرار واضحا يف التزام مالي كبري ومستمر جلميع األطراف املتعاقدة.
 

ولية املالية وملتزم ويلتزم قطاع البذور األوروبي بدعم املعاهدة ومواصلة تطويرها، وهو على استعداد لتحمل املسؤ 

بها، كما أنه ملتزم بالتحلي بالفعالية يف املشاركة يف إجياد حلول ويف اقرتاحها لتشكيل معامل آلية متويريل يف املسريتقبل،   

توفر إيرادات مستدامة وطويلة األجل لصندوق تقاسم املنافع، ومستعد لتقديم أفكار الختاذ تدابري إضافية ملواصريلة تعزيريز   

 دد األطراف، وملتزم بذلك. النظام املتع
 

، بتقدميها هريذه املسرياهمة املاليرية الطوعيرية، ترسريل إشريارة سياسريية قويرية تتعلريق          جلمعية األوروبية للبذوروإن ا 

 إىل املعاهدة وإىل هذا االجتماع. -والثقة والتوقعات اإلجيابية!  -بالدعم
 

تنا ويف عملنريا املشريرتك، لتحقيريق هريدفنا     وحيدونا األمل بكل إخالص أن ميثل ذلك خطوة مهمة أخرى يف عالق 

 املشرتك.
 

ولكن جيب أن يكون واضحا أنه ال ميكن للمعاهدة ونظامها املتعدد األطراف واالتفاق املوحد لنقل املريواد التريابع    

 هلا اإلفالت من قوى السوق واحلقائق االقتصادية الرئيسية.
 

اد ذات الصلة متاحة مبوجريب هريذه املعاهريدة، مبوجريب     ولن تتكلل مساعينا بالنجاح إال إذا أصبحت مجيع املو 

قواعد بسيطة ومكّيفة تعزز احلصول على املواد بدال من الث  عنه، وتقر بأن معظم فرادى برامج الرتبية ال تريؤدي، رغريم   

كل اجلهود املبذولة، إىل استحداث أصناف تلقى رواجا، ولكنها تشكل فقط جزءا من عمليرية التحسريني التريدرجيي لكرين     

ملستمر ملا سيتمكن مزارعونا من زرعه يف املستقبل، وإال إذا فهمنا تقاسم املنافع املالية على أنه نتيجرية مرغوبرية ستصريبح    ا

 أكثر قابلية للتحقيق عندما يصبح النظام متناسبا بشكل أفضل مع احتياجات الذين يستخدمونه.
 

جدا، متيل املنتجات إىل البقاء على الرفوف. إنهريا  وعندما تكون األسعار مرتفعة جدا وقواعد االستخدام معقدة  

 حقيقة بسيطة جيب علينا أن نضعها يف احلسبان.
 

ولك  واثق من أن هذا االجتماع للجهاز الرئاسي، بفضل توقعات واقعية وشفافة، وحسرين النيرية واإلبريداع مرين      

جانب مجيع األطراف، سيتخذ خطوات مهمة ملواصلة حتسني النظام ومن خالل ذلك حتقيق هدفنا املشرتك، أال وهريو:  

سريتدام، ملريا فيريه صرياحل مالكيهريا ومسريتخدميها، وصرياحلنا        صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها امل

 مجيعا. 
 

 وأمتنى لكم ولنا مناقشات مثمرة، وقرارات سديدة والكثري من النجاح والتوفيق.  
 

 وشكًرا على حسن إصغائكم.   
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 7-رفق هاءامل

 ، FRANK RIJSBERMAN بيان السيد

 الدولية الزراعيةاملدير التنفيذي الحتاد اجملموعة االستشارية للبحوث 

 

 اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليةة املستمدة من املوارد الوراثية املوجودة يف عهد املنافعزيادة 
 

إن اوموعة االستشارية للبحوث الزراعية تقدر الفرصة املتاحة هلا ملخاطبة اجلهاز الرئاسي للمعاهدة مبناسبة  

انعقاد دورته السادسة، وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألؤكد لكم األولوية القصوى اليت توليها اوموعة االستشريارية لصريون   

والزراعة املوجودة يف اوموعات اخلاصة بها، إضريافة إىل التنريوع البيولريوجي    واستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية 

 الزراعي يف املواقع الطبيعية، واألهمية اليت نوليها لشراكتنا مع املعاهدة. 
 

علريى اسريتثمارات كريربى     2012عريام  صندوق اوموعة االستشارية قد وافريق يف  وكما قد ال خيفى عليكم، فإن  

حريد عشرير   يف بنوك اجلينات األاالستشارية املوجودة اوموعة اخلاصة بمليون دوالر أمريكي يف اوموعات  120بقيمة 

ويسرني أن أحرييطكم   شراكة مع الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل.وهي تتم يف  ،2016-2012التابعة هلا خالل الفرتة 

، علريى اقريرتاح   2015يف أبريل/نيسان الذي انعقد األخري يف اجتماعه  ،ووافققد صندوق اوموعة االستشارية علما بأن 

-2017لفريرتة  لالربنريامج  هريذا  مليون دوالر أمريكي ملرحلة ثانيرية مرين    93متابعة يقضي بالتعهد بتأمني مبلغ إضايف قدره 

 .لى معايري األداءواستغالهلا للوفاء بأعظ على جمموعات اوموعة االستشارية اا يضمن احلف، مّم2021
 

يف املائة من مجيع املواد اليت يتم نقلريها علريى املسريتوى     94وإن مراكز اوموعة االستشارية مسؤولة عن قرابة  

، 2007العاملي باستخدام االتفاق املوحد لنقل املواد. وقد قامت مراكز اوموعة االستشريارية، منريذ يناير/كريانون الثرياني     

بلريدا. وقريد اسريتخدمت     158اتفاقا موحدا لنقل املواد إىل جهات مستفيدة يف  25 395عينة مبوجب  2 682 300بنقل 

يف املائة من االتفاقات املوحريدة يف عمليريات نقريل إىل جهريات مسريتفيدة توجريد يف أطريراف متعاقريدة يف املعاهريدة.           73نسبة 

ث عامرية وجامعريات   موجهرية إىل منظمريات حبريو    -يف املائرية  94حريوالي   –وكانت الغالبية العظمى من عمليات النقل هذه

يف املائة مرين املريواد املنقولرية     1ومنظمات إقليمية وشبكات معنية باملادة الوراثية وبنوك جينات أخرى. بينما كانت نسبة 

 . 1من احملاصيل غري مدرجة يف امللحق 
 

ستشريارية  يف املائة من مجيع االتفاقات املوحدة لنقل املواد الصريادرة عرين مراكريز اوموعرية اال     10وتتعلق نسبة  

 بنقل املواد اليت أدخل عليها املركز حتسينات، وهي تصل إىل أكثر من ربع مليون ساللة.
 

 ياملعهريد الريدول  ولتقدير إمكانيات تأثري املواد اليت أدخل عليها املركز حتسينات ومداها، ينبغي النظر يف عمريل   

ألرز احمللية عالية اإلنتاج، واليت حتظى بشريعبية  فيما يتعلق باألنواع اليت تتحمل الفيضانات من أصناف ا لبحوث األرز

يومريا   17" )املتنفس حتت املاء( لقدرته على حتمريل مريا يصريل إىل    scubaلدى املزارعني واملستهلكني واملعروفة باسم أرز "
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نمريا  من الفيضانات الكاملة. فهذه األصناف تثري رد فعل شبيه بالسبات عندما تغمر امليرياه النبريات، وتسريتأنف لوهريا حي    

 ترتاجع املياه.
 

بريدأ املشريروع    ،يف املعهد الدولي لبحريوث األرز  2006يف عام حتمل الفيضانات عزل اجلني املسؤول عن وعقب  

رجعريي  التهجني مت تطويرهريا عرين طريريق الري    أصريناف األرز الرييت   ( مرين  Sub1للنريوع األول ) رع ازيف املري اختبارات ميدانية ب

سرينة يف اهلنريد   احملصريناف  ، مت رمسيريا طريرح األ  2010 -2009حبلول الفريرتة  ، و2007يف عام مبساعدة الواسم الوراثي 

زيادة الوعي والتوزيع ويف عريام  إىل  2011عام اليت شهدها أدت الفيضانات الغزيرة وقد الفلبني وبنغالديش. وندونيسيا وإ

إىل رحلته الثانيرية،  ماآلن ويهدف املشروع، الذي يدخل ". scubaثالثة ماليني مزارع يف اهلند أرز "حوالي تلقى  2012

  .2018مليون مزارع حبلول عام  20ىل حنو الوصول إ
 

ويعترب النجاح يف رفع املستوى وتوسيع النطاق مقياسريا للنجرياح لرييس فقريط بالنسريبة إىل اوموعرية االستشريارية         

مع اجلهرياز الرئاسريي للمعاهريدة     ولكن أيضا بالنسبة إىل النظام متعدد األطراف للمعاهدة الدولية. وعمال باالتفاقات املوقعة

، تستخدم مراكز اوموعة االستشارية االتفاق املوحد لنقل املواد لتوزيع املواد مرين جمموعريات احملاصرييل    2006يف عام 

واألعالف اليت توجد يف عهدتها باإلضافة إىل املواد اليت طورتها بريرامج الرتبيرية والبحريث التابعرية للمراكريز والرييت تريدمج        

 اثية النباتية من النظام املتعدد األطراف التابع للمعاهدة.املوارد الور
 

كما تشارك مراكز اوموعة االستشارية يف عريدد مرين األنشريطة الراميرية إىل إعريداد املعلومريات وتبادهلريا، ونقريل          

الوراثيرية،  التكنولوجيات، وتعزيز قدرات الشركاء يف جمال البحث واملستفيدين فيما يتعلق باالستخدام املسريتدام للمريوارد   

بهدف حتسني األمن الغذائي وسبل كسب العيش بالنسبة إىل الفقراء يف املناطق الريفية واحلضريرية. وتبعريا لريذلك، تريدعم     

اوموعة االستشارية بشكل خاص املشاريع اليت ميّوهلا صندوق تقاسم املنافع التابع للنظام املتعدد األطراف واليت تركز 

  النقدية، وتشارك فيها بشكل نشط.على مبادرات تقاسم املنافع غري
 

وتأخذ اوموعة االستشارية علما ببند جدول أعمال الدورة السادسة املكرس حلقريوق املريزارعني وتؤكريد دعمهريا      

 حلقوق املزارعني، مبا يف ذلك صون املعارف التقليدية.
 

ت واملريوارد الوراثيرية يف املركريز    فعلى سبيل املثال، هناك تعاون طويل األمد بني الوحريدة املعنيرية ببنريوك اجلينريا     

الدولي للبطاطا واوتمعات احمللية للمزارعني يف منطقة جبال األنديز اليت تعترب اجلهات القّيمة علريى التنريوع الريوراثي    

 حديقرية البطاطريا  للبطاطا والبطاطا احللوة وحماصيل اجلذور والدرنات يف األنديز. ومثة تعاون بني املركز الدولي للبطاطريا و 

(Parque de la Papa  ( يف قريرية بيسرياك )Pisac         يف بريريو، يعريزز تبريادل املعلومريات واملعرفرية بريني العلمرياء واملريزارعني )

التقليديني، ويتم من خالله إعادة مادة وراثية نظيفة وخالية من الفريوسات ومسببات األمريراض، وهريو مريا يشريكل مثرياال      

 على التقاسم املباشر للمنافع مع املزارعني.
 

معلومات إضافية بشأن ممارسات وطرائق نقل مواد قام املركز بتحسينها، إضافة إىل مساهمات تقاسريم   وستعرض 

 املنافع غري النقدية اخلاصة باملراكز خالل احلدث اجلانيب للمجموعة االستشارية مساء يوم الثالثاء.
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املعنيرية   املخصصرية جمموعرية العمريل املفتوحرية العضريوية      وظلت اوموعة االستشارية تتابع عن كثب مريداوالت  

تحسني جاذبية النظريام لريدى   ، وهي تهتم ببتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها

النقديرية  املستخدمني، وهو ما حيفز بالطبع زيادة استخدام املادة الوراثية للمجموعة االستشريارية، وزيريادة تقاسريم املنريافع     

 وغري النقدية.
 

وتشدد اوموعة االستشارية على أهميرية تعزيريز القريدرات العامرية للمجتمريع الريدولي، وتلريك اخلاصرية بفريرادى           

البلدان، من أجل التكيف مع تغري املناخ. ويدرك كل ُمرب للنباتات ومزارع أن احلصول على جمموعة متنوعة من املواد 

ثية الستخدامها يف البحوث وعمليات االختيار والرتبية، مسألة بالغرية األهميرية للتكيريف    الزراعية اجلديدة أو املوارد الورا

مع الضغوط احليوية وغري احليوية املتقلبة بسرعة واملرتبطة بتقلبات املناخ. وقد وضعت املعاهدة والنظام املتعدد األطريراف  

الشركات اخلاصة واملزارعني علريى الوصريول إىل   على وجه اخلصوص ملساعدة الربامج الوطنية ومنظمات البحوث الدولية و

 التنوع الوراثي واستخدامه لالستجابة لتغري املناخ واملساهمة يف بناء قدرة النظام على الصمود ويف حتقيق األمن الغذائي.
 

وأود أن ألفت االنتباه إىل مساهمة اوموعة االستشارية يف سريري عمريل النظريام املتعريدد األطريراف، مبريا يتجرياوز         

الدور األساسي الذي نضطلع به باعتبارنا اجلهات القائمة على صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتقدميها. 

ومن املهم أيضا أن نشري إىل أن مراكريز اوموعرية االستشريارية تشريارك بشريكل نشريط مريع الشريركاء الريوطنيني ومؤسسريات           

من املعاهريدة، وتعزيريز حقريوق املريزارعني، وفقريًا       6املستدام، وفقا للمادة  البحوث الزراعية والشركات يف تعزيز االستخدام

، وتقاسم املعلومات ونقل التكنولوجيا وتبادل 17، وفقا للمادة العاملي لإلعالم عن املوارد الوراثية، وإنشاء النظام 9للمادة 

 .13املعلومات باإلضافة إىل بناء القدرات، وفقا للمادة 
 

مرين املعاهريدة،    15ويف اخلتام، تقدر مراكز اوموعة االستشارية الدور اخلاص الذي تضطلع بريه عمريال باملريادة     

وهي سعيدة لإلقرار بتاريخ طويل من العمل التعاوني واملثمر مع أمانة املعاهدة. وتتطلع اوموعرية االستشريارية إىل زيريادة    

برنريامج  ادمة وما بعدها. وحتقيقا هلريذه الغايرية، حنرين سريعداء لإلعريالن أن      املشاركة مع أمانة املعاهدة يف فرتة السنتني الق

قيد النظر حاليريًا باعتبرياره آليرية مقرتحرية لتنسرييق املبريادرات اخلاصرية        االستشارية تنسيق املواد الوراثية التابع للمجموعة 

 .التالية من برامج أحباث اوموعةاملرحلة كجزء من ككّل االستشارية بسياسات املوارد الوراثية على مستوى اوموعة 

 مع املعاهدة.زها يوتعزيمّكن اوموعة من توطيد شراكتها سهذا ونعتقد أن 
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 8-رفق هاءامل

 ،ROBERT ZEIGLER بيان السيد

 لبحوث األرز يلمعهد الدولعام لاملدير ال

 

 أصحاب السعادة،
 

التابعة للمجموعة االستشارية،  الدولية للبحوث الزراعيةاملراكز ، باعتباره أحد ملعهد الدولي لبحوث األرزإن ا 

يدعم التعليقات اليت أدىل بها الرئيس التنفيذي للمجموعة االستشارية ويؤيدها. ويولي املعهد الدولي أولوية قصوى لصون 

ية املعاهدة وشراكتنا ملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بشكل آمن واستخدامها على حنو مستدام. وحنن ندرك أهما

 معها يف العمل على حتقيق مهمتنا املشرتكة.
 

وعلى غرار مراكزنا الشقيقة، تتمثل مهمتنا وواليتنا يف حتسني نوعية حياة الفقراء يف البلدان النامية، من  

شاد خالل إقامة الشراكات مع جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة مبا يف ذلك الوكاالت الوطنية للبحث واإلر

الزراعيني يف البلدان النامية، ومنظمات املزارعني ومنظمات اوتمع املدني األخرى، ومعاهد البحوث املتقدمة، والقطاع 

اخلاص. ويهدف املعهد الدولي إىل مساعدة مزارعي األرز يف البلدان النامية يف خمتلف بقاع العامل على مواجهة 

 ا يف ذلك تغري املناخ وسوء التغذية.التحديات الرئيسية اليت يشهدها عصرنا، مب
 

وكل ما نقوم به يبدأ بالصون اآلمن للموارد الوراثية لألرز وإتاحتها لالستخدام. وما هذا إال بداية فقط وموعة  

واملصممة بعناية واليت هي سبيلنا لتحقيق التأثري املنشود. وعالوة على كثيفة االستخدام للموارد من اخلطوات الطويلة وال

من املعاهدة، نعمل على خلق إمكانية  15توزيع عينات من جمموعة خارج املوقع الطبيعي حيتفظ بها مبوجب املادة 

احلصول على سالالت وأصناف حمسنة وتيسريه حسب االقتضاء لتلبية االحتياجات احمللية. وقد وصف الدكتور 

Rijsberman  مزارعي األرز فقرا يف جنوب آسيا. وكما يتبّين بوضوح جمموعة حتويلية من األصناف اليت تستهدف أشد

من اإلحصاءات اليت مجعتها األمانة بشأن سري عمل النظام املتعدد األطراف، فإن الطلب على هذه املواد احملسنة أكرب 

بكثري من الطلب على عينات بنوك اجلينات، وذلك ألنها تسمح بتطوير أسهل وأسرع ألصناف حملية حمسنة يف 

 لنامية. كما أننا نستثمر بشكل كبري يف تبادل املعلومات كأساس إلقامة شراكات فعالة.البلدان ا
 

اليت تسهم يف صون املوارد الوراثية واستخدامها بشكل  تكما نقوم باملشاركة يف تطوير جمموعة من التكنولوجيا 

يف ذلك إدارة بنوك اجلينات وبنوك البذور أكثر فعالية وبتوفري إمكانية احلصول عليها ونقلها إىل البلدان النامية، مبا 

على مستوى اوتمعات احمللية، والتكنولوجيات احلديثة لتحسني احملاصيل، وتكنولوجيا املعلومات، وتكنولوجيات 

للتنبؤ باحتياجات السوق، والتحليالت السياسية. ونب  بطبيعة والتكنولوجيات إدارة احملاصيل واملناظر الطبيعية، 

درات يف البلدان النامية ملساعدتها على االستفادة من هذه التكنولوجيات واستخدامها لتعزيز األثر على املستوى احلال الق

 احمللي.
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ويشمل مسار حتقيق األثر املنشود الذي مت وصفه للتو الطرائق األربع األوىل من طرائق تقاسم املنافع اخلمس  

هكذا، فإن كل شيء نقوم به تقريبا يعود مبنافع على البلدان النامية مبا من املعاهدة. و 13املعرتف بها مبوجب املادة 

 يتماشى مع املعاهدة.
 

ويف الوقت ذاته، حنن ندرك األهمية احلامسة لضمان استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  

الفوائد الناجتة عن هذه املوارد بشكل عادل بطريقة مسؤولة ومناسبة. لذلك جيب عدم إساءة استخدامها، وجيب تقاسم 

 ومنصف.
 

وحنن نتطلع إىل اجلهاز الرئاسي للمعاهدة لتقديم التوجيهات ووضع اإلطار املتفق عليه دوليا الذي يضمن  

 التقاسم العادل واملنصف للمنافع.
 

همية ملساعدة البلدان النامية. وهكذا، فإن الشراكة الفعالة بني املعاهدة ومراكز اوموعة االستشارية حامسة األ 

، باستثمار مئات 2006وحنن، يف املعهد، قد قمنا، بعد توقيع االتفاق مع اجلهاز الرئاسي يف أكتوبر/تشرين األول 

اآلالف من الدوالرات على مدى ثالثة أشهر فقط إلنشاء وتنفيذ نظام مسح بعملية انتقال سلسة إىل استخدام االتفاق 

د. ومنذ اليوم األول الذي دخلت فيه املعاهدة حيز النفاذ ومع عدم التأخر متاما يف عملنا، امتثل املعهد املوحد لنقل املوا

امتثاال كامال لاللتزامات امللقاة على عاتقنا كجهة مقدمة للمواد باستخدام االتفاق املوحد، واستكمل اتفاقات نقل املواد 

)ب( من االتفاق املوحد. وهذا إن دل  5على حنو ما تن  عليه املادة ووّثقها بشكل صحيح وأتاح املعلومات ذات الصلة 

على شيء فإلا يدل على طبيعة التزامنا باملعاهدة. فمهمتنا ملساعدة البلدان النامية تكتسي أهمية بالغة، وحنن نشعر 

ض مبهمتنا دون تكبد تكاليف بالفخر بضمان تبسيط االمتثال الكامل للنظام املتعدد األطراف من أجل العمل بفعالية للنهو

 معامالت ال لزوم هلا.
 

ومنذ ذلك احلني، وحنن نتشاور ونتعاون باستمرار مع األمانة واخلرباء القانونيني والفنيني الذين يسدون  

 النظام امليسراملشورة للجهاز الرئاسي. وقد عملنا بشكل بناء يف تبديد الشكوك. وقدمنا املساعدة من أجل تصميم وإنشاء 

اخلاص بوضع البيانات ورفع التقارير يف شكليها البسيط واملتقدم على السواء. ونتطلع اآلن إىل مواصلة لالتفاق املوحد 

 .17التعاون واجلهاز الرئاسي ميضي حنو تصميم وإنشاء النظام العاملي لإلعالم الذي تدعو إليه املادة 
 

 أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة ... 
 

لغت املعاهدة مرحلة هامة من تطورها. وجيب أن يستمر احلصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية لقد ب 

والزراعة مبوجب النظام املتعدد األطراف، وجيب على النظام أن حيقق املزيد من تقاسم املنافع املالية. وإن إنشاء النظام 

هما مسألتان بالغتا األهمية سيعاجلهما اجلهاز الرئاسي يف هذه الدورة.  العاملي لإلعالم وتنقيح االتفاق املوحد لنقل املواد

وحنن على ثقة أن اجلهاز الرئاسي سيتحلى باحلكمة يف مداوالته. وحنث اجلهاز الرئاسي على أن يراعي على النحو 

 الواجب احتياجات مجيع أصحاب املصلحة املعنيني. إذ جيب أن يكون جذابا جلميع أصحاب املصلحة.
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وجيب أال يفرض أعباًء إدارية مستحيلة أو عوائق أخرى تشجع املستخدمني احملتملني على النظر خارج  

النظام املتعدد األطراف للحصول على مصادر أخرى من املواد. بل جيب أن ييسر الشراكات اليت تهدف إىل مساعدة 

 البلدان النامية وأال يعيقها.
 

 والتوفيق واالستمرار يف التحلي حبسن التقدير يف مداوالته.ونتمنى للجهاز الرئاسي النجاح  
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 رفق واوامل

 تقرير املبادرات الرفيعة املستوى عن املعاهدة الدولية 

 

 1-رفق واوامل

 املنهاج اخلاص بالتطوير املشرتك للتكنولوجيا ونقلهابشأن ندونيسيا بيان إ

 

املنهاج  جنب مع الربازيل، أال وهي "يود وفد إندونيسيا تقديم تقرير عن املبادرة اليت أخذنا بزمامها جنبا إىل  

" ضمن إطار تبادل املنافع غري النقدية التابع للمعاهدة. ورمبا تذكرون أننا اخلاص بالتطوير املشرتك للتكنولوجيا ونقلها

أحطنا علما، يف الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي، بأن إندونيسيا والربازيل، جنبا إىل جنب مع بعض املنظمات 

استجابة لتوصية املائدة املستديرة الثانية الرفيعة  املنهاج اخلاص بالتطوير املشرتك للتكنولوجيا ونقلهاأنشأت  الدولية،

. وكانت هذه املبادرة اليت قادتها األطراف حمط ترحيب الدورة 2012املستوى عن املعاهدة يف ريو دي جانريو يف عام 

 .7/2013يف إطار القرار  2013اخلامسة للجهاز الرئاسي اليت انعقدت يف مسقط، بسلطنة عمان، يف عام 
 

 ومت تعميم األفكار الرئيسية اليت تستند إليها مبادرة املنهاج يف أنشطة املعاهدة من خالل إدراج نافذة للتمويل 

تركز على تطوير التكنولوجيا يف الدورة الثالثة ملشاريع صندوق تقاسم املنافع. كما تشمل هذه النافذة اجلديدة الثالثة 

خيارات ملشاريع متعددة البلدان، حيث ميكن للمؤسسات ذات الكفاءة العالية يف اواالت ذات الصلة أن تتعاون مع 

يثة )مبا يف ذلك علم اجلينوم( يف أنشطة البحث والرتبية. وتتمثل احلد تلتكنولوجيااملؤسسات األخرى إلتاحة ا

اوموعات اليت تستهدفها هذه األنشطة يف املزارعني أصحاب احليازات الصغرية يف البلدان النامية الذين حياولون 

 التكيف مع آثار تغري املناخ وغريها من املخاطر اليت تهدد األمن الغذائي.
 

ن خالل الوكالة اإلندونيسية للبحث والتطوير يف جمال الزراعة، بزمام قيادة مشروعني وتأخذ إندونيسيا، م 

اثنني متعددي البلدان حتت إطار نافذة التمويل هذه، وهما "البناء املتعدد البلدان ملنهاج لتخصي  املعرفات الرقمية 

الوراثية النباتية لألغذية للحصول على املوارد للمادة الوراثية لألرز يف صلة بالبنية التحتية للنظام املتعدد األطراف 

"والتطوير املشرتك لتكنولوجيا األرز ونقلها". وسيصبح هذان املشروعان لوذج األنشطة اليت ها" وتقاسم منافعوالزراعة 

 ستنفذ حتت إطار املنهاج.
 

الوكالة اإلندونيسية  ، عقدت2015-2014وبعد تنفيذ املؤسسات التابعة للمنهاج لألنشطة يف فرتة السنتني  

للبحث والتطوير يف جمال الزراعة، اليت تسلمت رئاسة املنهاج من مؤسسة البحوث الزراعية الربازيلية 

(EMBRAPA االجتماع الثالث للمنهاج بروما يف ،)الستعراض التقدم احملرز، وحتديد الرتكيز  2015 سبتمرب/أيلول 7

االسرتاتيجي للمبادرة يف ضوء التطورات احلاصلة مع العمليات األخرى التابعة للمعاهدة، وتوسيع نطاق شبكة 

 .IT/GB-6/15/Inf.10املؤسسات النشطة. ويرد تقرير هذا االجتماع يف الوثيقة 
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تني القادمة يف توسيع شبكاته، وقيادة جممع للتكنولوجيا ويتمثل حمور تركيز أنشطة املنهاج يف فرتة السن 

مرتبط باملادة الوراثية يف النظام املتعدد األطراف، ودعم النظام العاملي لإلعالم ومشاريع صندوق تقاسم املنافع. وسيتوىل 

املتعدد ر املشرتك التطويباء، أي -3املنهاج، لدى دعم هذه املشاريع، رصد ودعم تنفيذ املشاريع حتت إطار النافذة 

من الدعوة إىل تقديم مقرتحات يف  3. كما سيدعم بلورة النهج الرباجمي بالنسبة إىل النافذة للتكنولوجيا ونقلهاالبلدان 

 الدورات املقبلة.
 

ويسهم املناهج أيضا يف إضافة القيمة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من خالل معلومات وبيانات  

وواضحة. وستؤدي القيمة املضافة جلمع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من خالل معلومات وبيانات  شفافة

شفافة وواضحة، وارتباطها مبستودع بيانات املعاهدة وقابلية تبادهلا معه إىل تعزيز النظام املتعدد األطراف للحصول على 

 دة الوراثية من طابعها املادي يف النظام املتعدد األطراف.املنافع وتقامسها ومعاجلة مسألة جتريد املا
 

 وحنن نرتقب الدعم من اجلهاز الرئاسي ملواصلة تنفيذ املنهاج. 
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 2-رفق واوامل

الرفيع املستوى هام ق املي، وال سيما فراملبادرات الرفيعة املستوى عن املعاهدة الدوليةبشأن عمان  سلطنةبيان 

 الرفيعة املستوى الرابعة املائدة املستديرةو املواردتعبئة باملعين 

 

من دواعي شرف وفد بلدي أن يقدم تقريرا عن اجتماعني رئيسيني رفيعي املستوى انعقدا خالل فرتة ما بني  

 الدورات حتت قيادة سلطنة عمان:
 

املعاهدة الدولية وتغري املناخ املائدة املستديرة الوزارية الرفيعة املستوى الرابعة عن املعاهدة الدولية املعنونة " -1

مبناسبة انعقاد الدورة  2014سبتمرب/أيلول  24واألمن الغذائي" اليت انعقدت يف مبنى األمم املتحدة يف نيويورك يف 

 التاسعة والستني للجمعية العامة لألمم من أجل حتقيق األهداف الرئيسية التالية:
 

من خالهلا للمنافع النقدية وغري النقدية املتأتية من استخدام املواد تيسري املناقشة بشأن الطريقة اليت ميكن  (1)

 الوراثية النباتية مبوجب املعاهدة الدولية دعم االبتكار الزراعي لرتبية بذور قادرة على التكيف مع املناخ؛

 واصلة تطويرها؛ومناقشة كيفية التصدي آلثار تغري املناخ على احملاصيل الغذائية من خالل نظم املعاهدة وم (2)

 وعرض قيمة صندوق تقاسم املنافع التابع للمعاهدة ومشاريعه اخلاصة بتكّيف احملاصيل الغذائية مع املناخ. (3)
 

يونيو/حزيران  9يف  انعقدفريق املهام الرفيع املستوى عن "توفري املوارد ملواصلة تقاسم املنافع" الذي اجتماع و -2

تقاسم املنافع من أجل صندوق ركز على الطابع امللّح لتعبئة الدعم املالي ل)روما( و منظمة األغذية والزراعةيف  2015

جمموعة سفراء النوايا احلسنة املشاريع. كما ناقش االجتماع إشراك تقديم اقرتاحات ل ةالرابع الدعوةتسهيل افتتاح 

 .هالدعم املالي ونشرتأثري تقاسم املنافع على حشد يف ما يتعلق بوتوسيع نطاق التغطية اإلعالمية 
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 رفق زايامل

 بيان املنظمات الدولية واألجهزة ااكومية الدولية 

 

 1-رفق زايامل

 بيان أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

 

باإلضافة إىل وثيقة العمل اليت أعدتها أمانة املعاهدة خبصوص هذا البند، قدمنا معلومات عن األنشطة  

التعاونية والنتائج املنبثقة عن االجتماع الثاني عشر ملؤمتر األطراف يف االتفاقية واالجتماع األول لألطراف يف بروتوكول 

 .IT/GB-6/15/Inf.15ناغويا. وهي متاحة يف وثيقة املعلومات 
 

ونود أن نقدم بعض أبرز النتائج املنبثقة عن االجتماع الثاني عشر ملؤمتر األطراف الذي انعقد يف أكتوبر/تشرين  

 (، مجهورية كوريا:Pyeongchangيف بيونغ تشانغ ) 2014األول 
 

( وضع عملية تؤدي إىل عقد حلقة عمل ملناقشة سبل حتسني 12/6 إن امُلَقَرر بشأن التآزر والكفاءة )امُلَقَرر 

التعاون والتآزر والكفاءة بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي. وإن األجهزة الرئاسية ملختلف الصكوك مدعوة إىل 

ليت من املقرر تعيني مشاركني يف حلقة العمل، وحنن نتطلع إىل مشاركة املعاهدة وممثلي املعاهدة يف حلقة العمل ا

 .2016انعقادها مبدئيا يف يناير/كانون الثاني 
 

( االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي إىل تقديم اقرتاحات 12/30 ويدعو امُلَقَرر بشأن اآللية املالية )امُلَقَرر 

ي باملعلومات اخلاصة بأولويات توجيه إىل مرفق البيئة العاملية من خالل إبالغ األمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوج

التمويل، واليت ستدرج يف وثائق االجتماع الثالث عشر ملؤمتر األطراف. وقد أدرجت اللغة ذات الصلة بشأن هذه املسألة 

 يف مشروع القرار لكي ينظر فيها اجلهاز الرئاسي يف دورته السادسة. 
 

اإلجراءات ( "12/31تفاقية التنوع البيولوجي )امُلَقَرر ويشمل امُلَقَرر بشأن برنامج العمل املتعدد السنوات ال 

االسرتاتيجية لتعزيز التنفيذ على الصعيد الوط ، والسيما من خالل تعميم التنوع البيولوجي ودجمه على صعيد 

االجتماع الثالث عشر ملؤمتر  فيها " لينظرومصايد األمساك واحلراجةالقطاعات ذات الصلة، مبا يف ذلك الزراعة 

اهليئة الفرعية للمشورة . وسيتم النظر يف اإلجراءات االسرتاتيجية املمكنة خالل االجتماع التاسع عشر للهيئة األطراف

نوفمرب/تشرين  5-2واالجتماع األول للهيئة الفرعية للتنفيذ اللذين سيعقدان يف الفرتة  العلمية والتقنية والتكنولوجية

، على التوالي، يف مونرتيال. وميكن لنتائج هذين االجتماعني أن تشكل 2016مايو/أيار  6-2والفرتة  2015الثاني 

أساس ُمَقَرر يعتمده مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالث عشر، وستكون هذه املسألة أيضا جزءا من جدول أعمال اجلزء 

 .2016الرفيع املستوى لالجتماع الثالث عشر ملؤمتر األطراف يف ديسمرب/ كانون األول 
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 ويف ما يتعلق بربوتوكول ناغويا: 
 

فإن األمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي أشار، يف بيانه املسجل بالفيديو خالل افتتاح هذا االجتماع،  

 بلدا صادق على بروتوكول. 64إىل أن 
 

، أربعة بالفيديوبيان املسجل ويسعدني أن أعلن أن الربوتوكول تلقى، يف األسابيع الثالثة منذ اإلدالء بال 

 تصديقات إضافية من كرواتيا، وكوبا، وجيبوتي، والفلبني. 
 

وحنن مسرورون جدا أيضا ألن األسبوع املاضي شهد تشكيل أول شهادة امتثال معرتف بها دوليا من خالل  

ملعارف التقليدية . وهي تتمثل يف تصريح للحصول على ااحلصول على املوارد وتقاسم منافعها بشأنمركز تبادل املعلومات 

. وهذا إن دّل على شيء فإلا احلصول على املوارد وتقاسم منافعها بشأنمركز تبادل املعلومات اليت نشرتها اهلند يف 

 يدّل على أنه يتم البدء يف وضع األدوات واآلليات يف إطار الربوتوكول موضع التنفيذ.
 

 جتماع األول لألطراف يف بروتوكول ناغويا:ويف ما خي  النقاط البارزة الرئيسية املنبثقة عن اال 
 

فإن بروتوكول ناغويا قد دخل حيز النفاذ يف الوقت املناسب لالجتماع األول لألطراف يف الربوتوكول الذي  

 سينعقد بالتزامن مع االجتماع الثاني عشر ملؤمتر األطراف.
 

راف يف الربوتوكول، وقدمت تقريرا عن وقد شاركت أمانة املعاهدة مشاركة نشطة يف االجتماع األول لألط 

 األنشطة التعاونية حتت إطار بند جدول األعمال ذي الصلة، الذي أخذ االجتماع علما به.
 

واعتمد االجتماع األول لألطراف يف الربوتوكول ثالثة عشر مقررا وأود أن أشري إىل أن مثة إشارة حمددة إىل  

 قدرات.املعاهدة يف امُلَقَرر املتعلق ببناء ال
 

ويسرنا أيضا غاية السرور أن نشارك يف عدد من أنشطة بناء القدرات بالتعاون مع أمانة املعاهدة وشركاء  

باحلصول على املوارد وتقاسم  ومبادرة تنمية القدرات يف جمال املنظمة الدولية للتنوع البيولوجيآخرين، مبا يف ذلك 

 ومفوضية االحتاد األفريقي. منافعها
 

ويف اخلتام، أود أن أبدي مالحظة واحدة خبصوص مشروع القرار املعروض على اجلهاز الرئاسي بهذا الشأن.  

من مشروع القرار تشري إىل ُمَقَرر االجتماع الثاني عشر ملؤمتر األطراف املتعلق مبرفق البيئة العاملية. وألسباب لن  4فالفقرة 

َرر املتعلق باآللية املالية. وهلذا، أود أن أدعو املشاركني إىل النظر يف تنقيح أخوض فيها هنا، سيكون من األدق وصفه بامُلَق

 القرار لكي حتل عبارة "اآللية املالية" حمل اإلشارة األوىل إىل "مرفق البيئة العاملية".
 

 ات.وسأكون مسرورا للغاية أيضا أن أقدم أية معلومات إضافية ردا على أي أسئلة قد تنشأ أثناء املناقش 
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 2-رفق زايامل

 الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل

 

 السيد الرئيس،

 املندوبون املوقرون.

 حضرات السيدات والسادة،
 

، أن أعرض، نيابة عن اولس لصندوق العاملي لتنوع احملاصيلمن دواعي شريف، بصفيت املدير التنفيذي ل 

 الرئاسي.التنفيذي، التقرير املقدم من الصندوق إىل اجلهاز 
 

قبل أكثر بقليل من أسبوع، مت اعتماد أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة. وهي خطة عاملية رائدة إلجياد  

 تستند بكاملها إىل مصلحة ذاتية مستنرية. -عامل مستدام خال من الفقر
 

ا هائال، وهو: توفري الغذاء ويتبوأ األمن الغذائي مكانة بارزة. وألسباب واضحة، فاوتمع العاملي يواجه حتدي 

لعدد أكرب من السكان يف ظل مناخ متغري، مع صون بيئتنا يف الوقت ذاته. لكن إنتاج أغذية أكثر ومغذية بشكل أكرب 

 على مساحات أقل، وبكميات أقل من املياه ومن األمسدة واملبيدات، ال يتأتى بشكل تلقائي.
 

من أهداف  2من اهلدف  5-2إىل تنوع احملاصيل. وإن الغاية  –ائز الزراعة وال ميكن أن يتحقق إاّل إذا عدمت إىل رك -

 التنمية املستدامة بشأن األمن الغذائي تقر متاما بأهمية التنوع البيولوجي الزراعي.
 

 وهذا شرط أساسي لتحقيق األمن الغذائي. -
 

بالفرح! فقد آن األوان أن يتمتع التنوع وجيب علينا مجيعا يف جمتمع املوارد الوراثية النباتية أن نشعر  

احملصولي مبزيد من االعرتاف الذي يستحقه. ومما ال يرقى إليه الشك أن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة هي 

 أحد أهم املوارد الطبيعية يف العامل. فهي منفعة عاملية مشرتكة.
 

النباتية هي اإلطار الذي تتم فيه إدارة هذا املورد الطبيعي املهم جدا على واملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية  

املستوى العاملي. وإن وجودها، واألهم من ذلك، تنفيذها ضروري ملستقبل الزراعة. ويرحب الصندوق بالقرارات اليت 

احملاصيل وآلية تقاسم  تتخذها احلكومات جلعل املعاهدة صكا يتسم باملزيد من الفعالية والكفاءة، من حيث تغطية

 املنافع، ويرحب باألنشطة اهلادفة إىل مصادقة املزيد من البلدان على املعاهدة.
 

وإن املسائل السياسية اخلاصة بهذه العملية ليست من اختصاصات الصندوق. فمهمتنا تتمثل بكل بساطة يف  

 ال أكثر وال أقل. -به  صون وتوفري تنوع احملاصيل خارج املواقع الطبيعية. وهذا هو ما نقوم
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امللقاة على عاتقنا يف الصون خارج املواقع الطبيعية. وهذا ال يع  أننا لسنا على نفس الدرجة  الواليةوتكمن  

من القلق حيال الصون يف املواقع الطبيعية. فالصون يف املواقع الطبيعية وخارجها ينبغي أن ينظر إليهما على أنهما 

 ر ال يتعلق بهذا أو ذاك.يكمالن بعضيهما. واألم
 

واملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية ال غنى عنها بالنسبة إىل عمل الصندوق. فهي اإلطار القانوني الذي  

 نعمل ضمنه. وعملنا هو بكل بساطة تنفيذ املعاهدة.
 

يضا يف ما بيننا من وعلى الصعيد العملي، يوجد تقسيم للعمل بيننا ينبغي فهمه واحرتامه. ولكننا نتفاعل أ 

 الناحية العملية. وامسحوا لي أن أسوق حديقة البطاطا يف بريو مثاال على ذلك.
 

فقد دعمت املعاهدة حديقة البطاطا ماليا من خالل صندوق تقاسم املنافع. يف حني قدم الصندوق الدعم حلديقة  

يف ليما، فاملركز يتعاون بشكل وثيق الدولي للبطاطا  املركزالبطاطا بأموال لتنفيذ مشاريع. كما يساهم الصندوق يف متويل 

أصناف من البطاطا إىل حديقة البطاطا، ومت مؤخرا إيداع بذور  410جدا مع حديقة البطاطا. وقد قام املركز بإعادة 

 الذي يساهم الصندوق يف تشغيله.  القبو الدولي للبذور يف سفالباردالبطاطا من حديقة البطاطا يف 
 

هذا املثال أنه ينبغي لنا أال نسمح لالعتبارات التنظيمية باحلد من رؤيتنا. بل ينبغي لنا أن نضع ويثبت  

 مبادرات يدعم بعضها البعض بشكل متبادل.
 

أحد عناصر النظام العاملي للصون واالستخدام خارج املواقع الطبيعية  القبو الدولي للبذور يف سفالباردويعترب  

 شائه، يف شراكة مع احلكومة النروجيية وبنك اجلينات لبلدان الشمال.الذي ُكلف الصندوق بإن
 

وشخصيا، أعترب أي مستودع للبذور مؤثر جدا، وأشعر بالتواضع، لكن مستدع بريو الذي أشرت إليه يف نهاية  

جدا. وقد كان هناك أشخاص آخرون انتابهم التأثر عندما حتدث ممثلو حديقة طابع خاص أغسطس/آب كان له 

لبطاطا عن أهمية البطاطا بالنسبة لثقافتهم وكيف أنه انتابهم شعور بأنهم كما لو تركوا وراءهم أفراد أسرتهم يف القبو ا

البارد إثر إيداعهم للبذور. ولكنهم تناولوا أيضا بطريقة مجيلة كيف رأوا ضرورة جلب البذور إىل سفالبارد ألن أطفاهلم 

 امل يتغري باستمرار.قد حيتاجونها يف يوم من األيام يف ع
 

لمركز . فبنك اجلينات التابع لالقبو الدولي للبذور يف سفالباردوحنن اآلن يف مرحلة اسرتجاع البذور األوىل من  

غري قادر على العمل على النحو املنشود بسبب حالة احلرب يف سوريا،  املناطق اجلافة للبحوث الزراعية يف يالدول

ولذلك، طلب هذا املركز إعادة البذور من أجل إعادة إنشاء بنك اجلينات يف املغرب ولبنان. وبعد أن تنمو البذور جمددا 

 يف بيوتها اجلديدة، سيتم إيداع العينات يف القبو.
 

البذور نظرا إىل أن ذلك يعكس حالة أزمة، ولكن ما يبعث على وحنن نشعر باألسى ألنه يتعني سحب  

االرتياح هو أن ندرك أننا بصدد إنشاء نظام عاملي متني لصون تنوع احملاصيل، حيمي من بعض آثار احلرب أو 

 الكوارث الطبيعية.
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وحنن نشجع مجيع بنوك اجلينات الوطنية يف خمتلف أحناء العامل املهتمة باالستفادة من مرفق الدعم  

 املوجود بيننا هنا أو أي واحد من الصندوق. بنك اجلينات لبلدان الشمالاواني على إجراء حمادثات مع ممثل 
 

 انقطاع على مدى الفرتة منذ انعقاد اجتماع وسرتون من التقرير الذي قمنا بإعداده أن عملنا الف  قد تواصل بال 

 األخري للجهاز الرئاسي. 
 

ومتثل أحد األسباب الرئيسية الكامنة وراء إنشاء الصندوق يف ضمان متويل مستقر طويل األجل للمجموعات  

ويوجد يف حوزة هذه من املعاهدة.  15مبوجب املادة  اوموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليةالدولية اليت تديرها 

اوموعات بعض أهم املواد على املستوى العاملي، وهي تشكل ركيزة أساسية للنظام العاملي للصون خارج املواقع 

بشأن بنوك  وموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليةالطبيعية. والصندوق حمظوظ إلدارته برنامج حبوث ا

اجلينات الدولية على بلوغ مستويات عالية من األداء واعتماد نظم إدارة  اجلينات. وحنن نعمل من أجل مساعدة بنوك

 وكل ذلك يف تعاون وثيق مع بنوك اجلينات نفسها. -اجلودة 
 

وحنن بعيدون عن بلوغ اهلدف املتعلق بالتربعات الالزمة لصون هذه اوموعات ماليا وغريها من اوموعات  

لعاملية. ولكننا نكرس كل طاقتنا للنهوض بهذه املهمة ونعمل على نقل متويل بنك خارج مواقعها الطبيعية ذات األهمية ا

بالكامل إىل التربعات على مدى السنوات القادمة.  لمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليةاجلينات التابع ل

أبريل/نيسان من السنة املقبلة يف واشنطن العاصمة بالتزامن  14وحتقيقا هلذا الغرض، سنعقد مؤمترا إلعالن التربعات يف 

/ البنك الدولي. وحنن نشعر باالمتنان ألن املؤمتر سيرتأسه وزير التعاون صندوق النقد الدوليمع االجتماعات الربيعية ل

مم املتحدة سيدلي بالكلمة والتنمية يف امليدان االقتصادي يف أملانيا ووزير خارجية النرويج، وألن نائب األمني العام لأل

 الرئيسية.
 

بلدا للمشاركة يف هذا املؤمتر، مبا يف ذلك مجيع دول جمموعة العشرين  50وقد وجهنا الدعوة إىل أكثر من  

إضافة إىل بلدان أخرى لديها القدرة املالية على املساهمة يف املساعدات اإللائية. كما جيوز دعوة جهات فاعلة خمتارة 

اخلاص إذا تعهدت بتقديم موارد مالية لقضية تنوع احملاصيل. ونأمل يف التوصل إىل نتيجة مثمرة وتشجيع يف القطاع 

 البلدان على املشاركة على مستوى حكومي رفيع املستوى.
 

" بشأن البيانات على مستوى العينات ودعم نشر Genesysوسنمضي قدما يف دعم إنشاء البوابة العاملية لنظام " 

"، اليت وضعت بالتعاون مع GRIN-Globalدارة بيانات بنوك اجلينات التابعة لتطبيق قاعدة البيانات " برجميات إ

 وزارة الزراعة يف الواليات املتحدة األمريكية. ويساهم كالهما يف عمل املعاهدة بشأن نظم املعلومات.
 

ن امتنانا حلكومة النرويج لتمويلها وفيما يتعلق مبشروعنا اخلاص باألقارب الربية للمحاصيل، نود أن نعرب ع 

هذا العمل املهم دعما للمعاهدة. ويف إطار هذا املشروع، نستطيع تقديم دعم مالي وف  حاسم األهمية إىل البلدان النامية 

 جلمع األقارب الربية للمحاصيل، باتباع املعايري املطبقة وطنيا.
 



IT/GB-6/15/Report Appendix G, page 6 

 

 

احلقول وهي يف حاجة ماسة إىل الصون. ويتم اختيار األنواع ويف كثري من احلاالت، تكون هذه املواد مهددة يف  

واملناطق على أساس هذا النوع من حتليل الفجوة الذي دعت إليه خطة العمل العاملية. وحنن نؤيد فقط العمل املضطلع 

ري تبادهلا بانتظام . واألقارب الربية للمحاصيل اليت جي1به بشأن األقارب الربية املدرجة يف األنواع املبينة يف امللحق 

وكذلك العديد من اوموعات  15حتت إطار النظام املتعدد األطراف من خالل اوموعات املنصوص عليها يف املادة 

 الوطنية.
 

وامسحوا لي أيضا أن أحيطكم علما بأنه، باالستناد إىل اسرتاتيجيات صون احملاصيل، مت بلورة منهجية  

لوطنية ذات األهمية العاملية واليت قد تكون مؤهلة للحصول على الدعم من خالل للمساعدة على حتديد اوموعات ا

 املنح. وحنن نعمل على إجياد الوسائل الكفيلة بتسريع وترية عملية استمرار العمل.
 

ومع حتديد اوموعات الوطنية، سيتم وضع األجزاء الرئيسية للغز إنشاء نظام عاملي معقول وفعال من حيث  

للصون واالستخدام خارج املواقع الطبيعية: املعاهدة الدولية هي إطار سياستنا، وتشكل اوموعات املنصوص التكلفة 

 دالدولي للبذور يف سفالبار القبوواوموعات الوطنية اإلضافية العمليات اليومية للنظام، ويعترب  15عليها يف املادة 

 مبثابة مرفق الدعم.
 

 السهولة والتعقيد.واألمر بهذه الدرجة من  
 

ومنذ اجتماعنا األخري يف الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي يف سلطنة عمان، حتسن كثريا التعاون بني املعاهدة  

الدولية والصندوق. ووافق اجلهاز الرئاسي يف دورته اخلامسة حبكمة على وظيفة اتصال مشرتكة بني املنظمتني. وقد 

دوق ما فتئنا نشعر بالرضا على ما حققه. وحنن مرتاحون اآلن للتوصية بإجياد أنشئت هذه الوظيفة، وحنن يف الصن

  آليات تستلزم موارد أقل ملواصلة ضمان التعاون الوثيق بيننا وبني أمانة املعاهدة.
 

وكما ال خيفى عليكم، فأمني املعاهدة يتمتع بصفة مراقب يف جملسنا وبإمكانية الوصول الكامل إىل األوراق اليت  

تصدر عن جملسنا. وقد وجهنا الدعوة مؤخرا إىل رئيس اجلهاز الرئاسي حلضور اجتماعات جملسنا بنفس الشروط اليت 

حظي بها األمني، وسنستمر يف القيام بذلك. كما أننا ملتزمون بالشفافية الكاملة، وعلى ثقة من أن مكتب املعاهدة 

 سينفتح على مبدأ املعاملة الكاملة باملثل.
 

أمانة املعاهدة أيضا يف مجيع مشاريعنا وتقَدم التوجيهات بشأن السياسات بشكل مستمر. ويوجد  وتشارك 

 موظفو املعاهدات والصندوق إىل حد ما على اتصال يومي ونتحدث أنا وأمني املعاهدة بصورة منتظمة.
 

 حضرات السيدات والسادة، 
 

باملوارد الوراثية النباتية. ولكن فيما يتعلق  مية املستدامةأهداف التندعونا حنتفل بكوننا لدينا لغة قّيمة جدا يف  

ال يزال هناك شوط ينبغي قطعه حتى حيظى جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة باالهتمام الذي تنطوي 

أحد األسباب عليه أهميتها. ونظرا إىل أن  خضت املعرتك السياسي لسنوات عديدة، فإني أعتقد اعتقادا راسخا بأن 
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الكامنة وراء عدم استقطاب املوارد الوراثية النباتية بشكل خاص والعلوم الزراعية بشكل عام لالهتمام السياسي املفرتض، 

يتمثل يف ارتفاع درجة التجزؤ التنظيمي يف جمال حمدود نسبّيًا. وحنن يف حاجة إىل مساعدة بعضنا البعض يف التواصل 

 .بوضوح مع القادة السياسيني
 

ولنتحدث أكثر مع بعضنا البعض وأقل عن بعضنا البعض. ولنعمل معا وندعم عمل بعضنا البعض. فأعمالنا  

 مهمة جدا لكي ال نقوم بذلك، وهناك الكثري من العمل بالنسبة لنا مجيعا. لنحتفل معا بنجاح بعضنا البعض.
 

بني املعاهدة الدولية  النتيجة صفرية ر ليس لعبةاليت غالبا ما تكون مسألة شائكة، فاألم -وفيما يتعلق باملوارد -

واوموعة االستشارية والصندوق، بإمكاننا أن جنعل الكعكة أكرب طاملا ننفذ عملنا بطريقة منسقة ونثبت أننا، 

 كمنظومة، نقدم قيمة عالية مقابل املال.
 

 وشكرا. 
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 3-رفق زايامل

 بيان من احتاد املراكز الدولية للبحوث الزراعية

 

يرغب احتاد املراكز الدولية للبحوث الزراعية يف اغتنام هذه الفرصة للتأكيد على تقديره العميق لعمل املعاهدة  

 39مراكز 7ودعمه هلا. ويلتزم االحتاد باملساهمة قدر اإلمكان يف دعم تنفيذ املعاهدة. ويتوّلى ممثلون من مكتب االحتاد و

من املعاهدة، مهّمة  15قد وّقعت على االتفاقات مع اجلهاز الرئاسي مبوجب املادة  11للبحوث الزراعية من أصل 

 متثيل احتاد املراكز الدولية للبحوث الزراعية يف هذا االجتماع. 

 

)تقرير عن تنفيذ النظام املتعدد األطراف( الذي يوّفر تفاصيل عن  15/8وإننا نشكر األمانة على إعداد الوثيقة  

اد الرامية إىل توزيع املواد يف إطار النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، وإلدراج عمليات االحت

 توصيفات يف وثائق املعلومات األخرى عن مراكز االحتاد املعنية بأنشطة أساسية أخرى يف إطار املعاهدة مبا يف ذلك

 املساهمات يف اواالت التالية:
 

 بشأن االستخدام املستدام،  يلة األجلالطوخطة العمل  -

 قعها يف املزارع فضاًل عن الروابط مع اوتمعات وبنوك اجلينات الوطنية والدولية،    احفظ املوارد يف مو -

 حتسني استخدام التنوع الوراثي للتكّيف مع تغري املناخ،  -

 وضع نظام معلومات عاملي،  -

العمل املعنية بتعزيز عمل النظام املتعدد األطراف، وتنفيذ النظام العمل الذي تقوم به حاليًا جمموعة  -

املتعدد األطراف التابع للمعاهدة على املستوى الوط ، بدعم متبادل من بروتوكول ناغويا ويف إطار 

الربنامج املشرتك بني الفاو وأمانة املعاهدة واملنظمة الدولية للتنوع البيولوجي لتعزيز القدرات بهدف دعم 

 البلدان يف جمال تنفيذ النظام املتعدد األطراف.  

 

ننا نثّمن للغاية الفرصة اليت ُأتيحت يوم االثنني للرئيس التنفيذي الحتاد املراكز الدولية للبحوث الزراعية إكما  

واملدير العام للمعهد الدولي لبحوث األرز اللذان قّدما عروضًا عن أنشطة االحتاد ونتائجه املتعّلقة مبروحة واسعة من 

 الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. املواد واألولويات اليت ُتعنى بها املعاهدة 

 

وُتربز الوثائق اوّمعة اليت أعّدتها األمانة، إىل جانب تقرير االحتاد حبد ذاته والعروض اليت قّدمها ممثلو  

االحتاد بداية هذا األسبوع، أن املراكز التابعة لالحتاد تشّكل جهات فاعلة مهمة لعمل املعاهدة )مع الرتكيز بشكل 

                                                 
ستوائية واملركز العاملي واملعهد الدولي للزراعة اإل ابطاطالبيولوجي واملركز الدولي لتحسني الذرة والقمح واملركز الدولي للاملنظمة الدولية للتنوع   39

 اجلافة واملعهد الدولي لبحوث األرّز. للحراجة الزراعية واملركز الدولي للبحوث الزراعية يف املناطق 
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تتسم بأهمية حمورية بالنسبة إىل االحتاد وشبكة الشركاء يف جمال خاص على النظام املتعدد األطراف( وأن املعاهدة 

 البحوث يف سعينا إىل حتقيق األمن الغذائي. ولكننا لن نتطرق اآلن جمددًا إىل مجيع هذه النقاط.   

 

سي وبذلك، نرغب يف إلقاء الضوء على بعض الوقائع املرتبطة بأدائنا عماًل باالتفاقات املربمة مع اجلهاز الرئا 

، بتوزيع حوالي 2007لقد قامت املراكز احلادية عشرة اليت أبرمت مثل هذه االتفاقات، منذ عام و. 15مبوجب املادة 

يف  20يف املائة من هذه العّينات إىل آسيا و 37مليون عّينة إىل جهات متلقية يف مجيع أحناء العامل. إذ ُأرسلت  2.3

يف املائة إىل  10يف املائة إىل الشرق األدنى و 11ىل أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ويف املائة إ 15املائة منها إىل أفريقيا و

هذه املواد. وغالبًا ما ُتنقل هذه املواد  أرباع ثالثة بتحسني املراكز قامت وقديف املائة إىل أمريكا الشمالية.  4أوروبا و

لتحسني احملاصيل ُتنّفذ يف إطار الربامج الوطنية للبلدان النامية مبا يشمل أيضًا  األجلاحملّسنة يف سياق مشاريع طويلة 

تبادل املعلومات وتعزيز القدرات وغريها من أشكال نقل التكنولوجيا، مما يوّلد جمموعة واسعة من املنافع لشركائنا 

إىل التنمية االقتصادية الوطنية يف البلدان الوطنيني. وتؤكد دراسات األثر أن القيمة اإلمجالية هلذه الربامج بالنسبة 

تصل إىل مليارات الدوالرات  -مبا يف ذلك عمليات نقل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ذات الصلة  -النامية 

        سنويًا.

 

قرار بأهمية الدعم ومبا أن  تطرقت إىل موضوع العالقات مع املنظمات الدولية، سوف أنتهز هذه الفرصة لإل 

الذي يقّدمه الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي إىل بنوك اجلينات التابعة الحتاد املراكز الدولية للبحوث 

 الزراعية مما يساهم يف تعزيز قدرتها على صون املواد وإتاحتها كما ذكرناه سابقًا. 

 

 وشكرا على حسن اإلصغاء. 
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 4-رفق زايامل

 أمانة املنتدى العاملي للبحوث الزراعيةمن بيان 

 

 شكرًا السيد الرئيس،

 

أود بإجياز أن ُأطلع اجلهاز الرئاسي على أنشطة التعاون اليت اضطلع بها املنتدى العاملي للبحوث الزراعية يف  

 .IT/GB-6/15/Inf.11فرتة السنتني هذه واملدرجة يف تقرير أمني املنتدى بشأن التعاون مع املعاهدة الدولية يف الوثيقة 

 

 الذي:  6/2013وامسحوا لي بادئ ذي بدء أن أذّكر بقرار اجلهاز الرئاسي رقم  
 

أقّر بأهمية تعزيز أوجه التآزر بني املنظمات الدولية واملؤسسات والشركاء املعنيني الذين يرتبط عملهم أو  -

 واليتهم باملعاهدة الدولية أو يؤثران عليها ال سيما على املستويني الوط  واحمللي؛ 

ية األخرى للمضي يف تطوير وشّدد على ضرورة مواصلة استطالع جماالت التعاون مع املنظمات الدولية املعن -

االعتبار ضمن عمليات املنظمات  بعنيأوجه التآزر والدعم املتبادل لتنفيذ املعاهدة بشكل إمجالي وضمان أخذها 

 الدولية هذه.

 

السيد الرئيس، طلب اجلهاز الرئاسي، يف الدورة نفسها، إىل أمانة املعاهدة أن تواصل تطوير التعاون مع  

للبحوث الزراعية واملنظمة الدولية للتنوع البيولوجي يف جمالي التدريب وبناء القدرات على االستخدام  املنتدى العاملي 

 املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك عن طريق تعبئة املوارد املشرتكة. 

 

ن االستخدام املستدام للموارد الوراثية وأقر اجلهاز الرئاسي أيضًا، يف دورته اخلامسة، بربنامج العمل بشأ 

النباتية لألغذية والزراعة واملبادرات الداعمة له اليت تتضمن أهدافها إشارات إىل الشركاء املنفذين للمعاهدة، مبا فيهم 

 املنتدى العاملي للبحوث الزراعية.

 

ية، بأنشطة ذات صلة وحّضرت ويسعدني أن أحيطكم علمًا بأن أمانة املنتدى قامت، خالل هذه الفرتة املال 

اجتماعات يف إطار شراكتها مع املعاهدة الدولية، ال سيما لدعم تنفيذ حقوق املزارعني واالستخدام املستدام للموارد 

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

 

العمل بشأن  من املعاهدة الدولية، وخباصة وضع جمموعة أدوات لربنامج 6ويف ما خي  دعم املنتدى للمادة  

االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، لقد شارك املنتدى يف االجتماع الثاني للجنة الفنية 

، 2015املخصصة املعنية باالستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املنعقد يف روما يف مارس/آذار 
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من املعاهدة. وأقرت اللجنة  9و 6رضًا عن أنشطته وأوجه تعاونه مع املعاهدة دعمًا لتنفيذ املادتني حيث قّدم املنتدى ع

 بقيمة التعاون مع مبادرات وعمليات أخرى، مبا فيها املنتدى العاملي للبحوث الزراعية.

 

وباإلضافة إىل ذلك، دعمت أمانة املنتدى، بالتعاون مع الشركاء الوطنيني والدوليني، البلدان النامية لتزيد من  

قدراتها ووعيها إزاء حقوق املزارعني. وجتّسد دعم املنتدى يف شكل إتاحة مواد ألصحاب احليازات الصغرية وصانعي 

درات يف جمال حقوق املزارعني؛ وعقد اجتماعات وطنية عن حقوق القرارات وأصحاب املصلحة املعنيني من أجل بناء الق

املزارعني؛ وتنظيم معارض عن البذور والتنوع البيولوجي الزراعي؛ وتنمية القدرة على حتسني األطر القانونية 

وق مربي والسياساتية لألنظمة اخلاصة بالبذور لضمان االعرتاف بنظام البذور غري الرمسي؛ ودعم حقوق املزارعني وحق

النباتات على حنو متبادل. وتتاح عند الطلب، على املوقع االلكرتوني للمنتدى، معلومات عن الدعم الذي يقدمه املنتدى 

 إىل األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة من أجل إعمال حقوق املزارعني. 

 

 ت الدولية ذات الصلة، وخالل هذه الفرتة الفاصلة بني الدورات، شاركت أمانة املنتدى يف االجتماعا 

؛ ويف 2014مبا يف ذلك اجلمعية العامة للمنظمة العاملية للمزارعني يف مدينة بوينس آيرس، األرجنتني، يف مارس/آذار 

اللقاء الدولي عن "الزراعة األسرية والبحوث" الذي نّظمه مركز التعاون الدولي للبحوث الزراعية من أجل التنمية يف 

الزراعة األسرية وحقوق ، حيث قدم املنتدى الوثيقة بعنوان "2014/حزيران نسا، يف يونيومدينة مونبلييه، فر

". كما عملت أمانة املنتدى إىل جانب مركز التعاون الدولي للبحوث الزراعية من أجل التنمية على تنظيم املزارعني

مشارك  100 من يانات واملعارف، مع ما يقرباملناقشات اإللكرتونية بشأن حقوق املزارعني يف الوصول إىل املعلومات والب

 من حول العامل. 

 

وأخريًا، السيد الرئيس، وضع املنتدى، بالتشارك مع املعاهدة الدولية، خارطة طريق مشرتكة لتعزيز أوجه  

التعاون والتآزر بني الطرفني يف فرتة السنتني املقبلة. وتضمن خارطة الطريق املشرتكة هذه إقامة أنشطة للتعاون وشراكات 

املشرتكة واملنفعة املتبادلة. وترد معلومات عن خارطة الطريق بني املعاهدة الدولية واملنتدى على أساس املصلحة 

املشرتكة، وال سيما املبادرات املشرتكة املزمع إطالقها من جانب الطرفني ضمن إطار التعاون والشراكة القائم، يف املرفق 

 .11بوثيقة املعلومات رقم  1

 

 وأشكركم جزيل الشكر على حسن اإلصغاء.  
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 5-رفق زايامل

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية بيان

 

 إنه ملن دواعي سروري أن أتناول الكلمة نيابة عن أمانة املنظمة العاملية للملكية الفكرية.   

 

واألمانة مسرورة باملشاركة بصفة مراقب يف الدورة السادسة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية. وامسحوا لي أن  

 لعمل املنظمة العاملية للملكية الفكرية املرتبطة بشكل خاص بتنفيذ املعاهدة.أبرز لكم اجلوانب الرئيسية 

 

 أوال، عمل املنظمة املعياري.

 

، اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد 2000أنشأ البلدان األعضاء يف املنظمة، يف عام  

، وافقوا على وضع صك قانوني دولي )أو صكوك قانونية دولية( 2009الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور. ويف عام 

ذه اللجنة هل. وإن العملية التابعة التقليدية توّفر احلماية الفّعالة للموارد الوراثية واملعارف التقليدية والتجليات الثقافية

 جارية على قدم وساق. 

 

د وّحد أعضاء املنظمة عددًا من املقرتحات يف ن  واحد ويف ما خي  املوارد الوراثية من الناحية املوضوعية، لق 

بشأن املوارد الوراثية. والن  متاح حاليًا على موقعنا االلكرتوني. كما ينظر أعضاء املنظمة على وجه اخلصوص يف 

القائمة ضرورة استخدام، ومدى استخدام، نظام امللكية الفكرية لضمان االمتثال اللتزامات مستخدمي املوارد الوراثية 

واخلاصة باحلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها ورصدها. ويتمثل أحد اخليارات قيد املناقشة يف وضع متطلبات 

للكشف عن براءات االخرتاع مما سيستوجب من مقدمي طلبات براءة االخرتاع توفري معلومات عن مصدر املوارد الوراثية 

ليدية إىل جانب أدلة على املوافقة املسبقة عن علم واتفاق لتقاسم منافعها، إذا أو أصلها وما يرتبط بها من معارف تق

 اقتضى األمر ذلك مبوجب التشريعات الوطنية. 

 

من املعاهدة  2-9ويف ما يتعلق بعملنا املعياري عن املعارف التقليدية، من املهم تسليط الضوء على أن املادة  

يدية املرتبطة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الكامنة يف جمتمعات الدولية تن  على محاية املعارف التقل

املزارعني متاشيًا مع القوانني والسياسات الوطنية عن حقوق املزارعني. وقد ينطوي بالتالي مشروع املواد بشأن محاية 

الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية  املعارف التقليدية، الصادرة عن اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية

والفولكلور التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية، على أوجه تآزر مهمة مع املعاهدة الدولية ال سيما يف ما يتعّلق 

دولة عضو يف  188بإعمال حقوق املزارعني. وميّثل مشروع املواد الوضع احلالي للمفاوضات اجلارية ضمن اللجنة بني 

املنظمة. وتتيح هذه املواد حاليًا مروحة واسعة من اخليارات، مبا فيها احلقوق املعنوية واالقتصادية، وكذلك احلقوق 

 الفردية واجلماعية اخلاصة مبختلف املستفيدين وأنواع املعارف.
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 ثانيًا، األدوات اإلعالمية والتوجيهية.

 

العمل املعياري اجلاري. واتبعت  الستكمال، ندوتني 2015نّظمت املنظمة العاملية للملكية الفكرية، يف عام  

هاتان الندوتان شكاًل ابتكاريًا استقطب مشاركة واسعة النطاق وإشادة كبرية. وأعربت املنظمة على وجه اخلصوص عن 

 .2015ركة يف الندوة الثانية املنعقدة يف يونيو/ حزيران سرورها إزاء قبول أمانة املعاهدة الدولية دعوتها للمشا

 

كما وضعت املنظمة عددًا من األدوات العملية يف جمال امللكية الفكرية واملوارد الوراثية. وتتضمن هذه األدوات  

 عن مشروع قاعدة بيانات عن اتفاقات متعّلقة بالتنوع البيولوجي للحصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها فضاًل

خطوط توجيهية للملكية الفكرية بشأن احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع النامجة عن استخدامها بشكل 

إىل أن االتفاق املوحد لنقل املواد التابع أيضا عادل. ويتم تنقيح مشروع اخلطوط التوجيهية هذا وحتديثه. وجتدر اإلشارة 

 يف قاعدة البيانات اإللكرتونية للمنظمة بشأن املمارسات التعاقدية. للمعاهدة الدولية مدرج بالفعل

 

وأخريًا، تأخذ املنظمة العاملية للملكية الفكرية علمًا بالعملية املقرتحة لتحديد اواالت احملتملة إلقامة  

األصناف النباتية اجلديدة، عالقات متبادلة بني صكوك كل من املنظمة العاملية للملكية الفكرية واالحتاد الدولي حلماية 

 واملعاهدة الدولية ملنظمة األغذية والزراعة، كما طلبه اجلهاز الرئاسي يف دورته اخلامسة.

 

 وتتطلع املنظمة إىل مواصلة عالقتها املمتازة مع أمانة املعاهدة الدولية، كما أنها ستواصل متابعة  

 عملها عن كثب.
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 6-رفق زايامل

 الوراثية النباتية التابع للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بيان من مركز املوارد

 

وهو مؤسسة حكومية دولية  -يرغب مركز املوارد الوراثية النباتية التابع للجماعة اإللائية للجنوب األفريقي  

الوفود األخرى اليت أعربت عن فائق امتنانها ألمانة املعاهدة لدعوتنا إىل من يف ضم صوته إىل غريه  -من لوساكا، زامبيا 

 حضور هذه الدورة للجهاز الرئاسي للمعاهدة إىل جانب األعمال التحضريية هلا. 

 

وتؤّيد اجلماعة اإللائية للجنوب األفريقي كليًا أهداف املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية  

هي من األطراف يف املعاهدة الدولية. واعتمدت اجلماعة، خالل  15يف اجلماعة من أصل  ًادولة عضو 12لزراعة. فإن وا

فرتة السنتني، السياسة الزراعية اإلقليمية، اليت يشّكل صون املوارد الوراثية النباتية واستخدامها املستدام لألغذية 

كما يشّكل صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها  والزراعة مبوجبها أحد جماالت تدخل اجلماعة.

 . 2020 -2015املستدام أولوية من أولويات خطة التنمية اإلقليمية اإلشارية االسرتاتيجية للفرتة 

 

ًا ملحوظًا يف ولقد أحرز مركز املوارد الوراثية النباتية للجماعة اإللائية للجنوب األفريقي على مّر السنني تقدم 

جمال تعزيز قدرات شبكة املوارد الوراثية النباتية التابعة للجماعة، ال سيما من حيث املوارد البشرية، وتطوير البنية 

التحتية، ومجع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وصيانتها وتوصيفها يف اإلقليم. غري أن املركز يدرك أنه مع 

قدرات إضافية  هناكيف النظام العاملي اخلاص بصون املوارد الوراثية النباتية واستخدامها،  اليت حدثتالتطورات 

حتتاج إليها البلدان داخل الشبكة لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها اخلاصة بتنفيذ الصكوك العاملية ذات الصلة على حنو 

امة شراكات والتعاون مع املنظمات الدولية على مستوى مناسب كاملعاهدة الدولية على سبيل املثال. وإن املركز مستعد إلق

 سيما النظام املتعدد األطراف.  الربامج واألنشطة الرامية إىل تعزيز القدرات الوطنية اليت تساهم يف تنفيذ املعاهدة، وال

 

والصني القاضي بتحسني  77ويف اخلتام، نود أن نعرب عن تأييدنا ملوقف اوموعة األفريقية وجمموعة الري 

النظام املتعدد األطراف التابع للمعاهدة للحصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها، و اعتماد لوذج االشرتاك على 

 وجه اخلصوص.
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 حاءرفق امل

 وأمني املعاهدةتقرير كل من رئيس اجلهاز الرئاسي 
 

 1-حاءرفق امل

 تقرير رئيس اجلهاز الرئاسي

 

 مقدمة

 

تطوير املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية يسعدني أن أحيطكم علمًا اليوم بالتقّدم احملرز يف جمال  

 لألغذية والزراعة وتنفيذها خالل السنتني املاضيتني.

 

ويشرف  تولي منصب رئيس اجلهاز الرئاسي خالل هذه الفرتة، والعمل مع هيئة املكتب واألمانة واألطراف  

 للمعاهدة.املتعاقدة إلحراز تقدم ملحوظ يف جماالت العمل الرئيسية 

 

ومتّثلت املعامل الرئيسية خالل فرتة السنتني يف التقدم السريع احملرز على صعيد تطوير نظام املعلومات  

العاملي، ومواصلة حتسني النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، والدعوة الثالثة لتقديم 

 االقرتاحات يف إطار صندوق تقاسم املنافع.

 

 حدث خاص ُنّظم يف جنيف  ما أننا حنتفل بالذكرى العاشرة لدخول املعاهدة حيز التنفيذ أثناءك 

 .2014 /مّتوزيف يوليو

 

، وإىل أعضاء األمانة Shakeel Bhatti، الدكتور للمعاهدة وتقديري العميق موصول إىل أمني اجلهاز الرئاسي 

 السنتني.على جهودهم ومهنّيتهم وعملهم الدؤوب طوال فرتة 

 

 عمل هيئة املكتب

 

كما أوّد أن أشكر نواب رئيس هذه الدورة، وزمالئي من أعضاء هيئة املكتب، على تفانيهم لضمان جناح هذه  

 الدورة. وأّدت مساهماتهم القيِّمة يف برنامج عملنا إىل تعزيز إنتاجية املكتب وفعاليته.  

 

 ضمان أقصى قدر من الكفاءة خالل هذه الدورة وبصفتنا أعضاء يف هيئة املكتب، عملنا جاهدين ل 

 للجهاز الرئاسي. 
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كما أعددنا اقرتاحًا لربنامج العمل املتعدد السنوات سعيًا إىل تبسيط مناقشاتنا املقبلة. وإني أتطلع إىل مواصلة  

 من جدول األعمال. 17مناقشة هذا املوضوع ضمن البند 

 

ولقد تابعنا عن كثب عمل خمتلف جمموعات العمل واللجان املعنية بالنظام املتعدد األطراف والنظام العاملي  

للمعلومات وبرنامج االستخدام املستدام للموارد. وإني أمّثن الوقت واجلهود املبذولة من جانب مجيع ممثلي هذه 

 زيد من التفاصيل خالل فعاليات هذا االجتماع.  اوموعات وأشكرهم على التقدم احملرز الذي سنتطرق إليه مب

 

 . 2014وأظن أن احلدث األبرز خالل هذه الفرتة متّثل يف إطالق الدعوة الثالثة لتقديم املقرتحات يف مارس/آذار  

 

فع ضمن ولقد لعبت هيئة املكتب دورًا نشطًا للغاية يف الدعوة لتقديم املقرتحات وتنفيذ الدورة الثالثة لتقاسم املنا 

 صندوق تقاسم املنافع. 

 

ماليني دوالر أمريكي لتنفيذ املشاريع حول العامل. وأود أن أشكر  10ونتيجة لذلك، مت ختصي  ما يزيد عن  

 مجيع اجلهات املاحنة اليت مسحت بإقامة هذه املشاريع من خالل مساهماتها الطوعية.  

 

اإلجراءات الفورية، ونافذة التطوير املشرتك للتكنولوجيا ومت ختصي  األموال يف إطار نافذتني هما: نافذة  

ونقلها. وترتاوح املشاريع من تبادل أصناف البطاطس املتنّوعة بيولوجيًا وتطويرها يف بريو ونيبال وبوتان إىل استخدام 

 التكنولوجيات احليوية احلديثة للحفاظ على األمن الغذائي يف البلدان اجلزرية يف احمليط اهلادئ.

 

 العاملي النظام بشأن املعاهدة سياق يف اجلاري املهم العمل بني ونقلها للتكنولوجيا املشرتك التطوير نافذة وتربط 

 الذين لمعلومات ومنصة نقل التكنولوجيا. وحنن نسعى إىل اجلمع بني العلماء واملزارعني لتلبية احتياجات املزارعنيل

        يصونون املوارد الوراثية النباتية ويستخدمونها.

 

 لتقديم املقرتحات الستمرارويف أعقاب جناح جولة التمويل الثالثة، أود أن أؤكد على أهمية الدعوة الرابعة إىل  

 جناح املعاهدة ولوها يف مجيع اواالت. 

 

ا املتصلة باملعاهدة مع املدير العام ملنظمة األغذية وخالل فرتة السنتني هذه، لقد ناقشت عددًا من القضاي 

 والزراعة، الدكتور جوزيه غرازيانو دا سيلفا. 

 

لقرارات الصادرة عن اجلهاز الرئاسي. كما أكد على دعم الفاو الكامل لولقد قّدم املدير العام دعمه للمعاهدة و 

 لعمل أمانة املعاهدة.
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كما أن املدير العام ملتزم للغاية بتوسيع نطاق عضوية املعاهدة. ويف أوائل هذا العام بعثنا برسالة مشرتكة إىل  

 البلدان اليت ليست بعد من األطراف املتعاقدة. 

 

املعاهدة. وباإلضافة إىل اليابان وسري  عضويةويسعدني إبالغكم أننا حققنا جناحًا، بفضل جهودنا، يف زيادة  

ا اللتني أصبحتا من األطراف املتعاقدة مباشرة بعد الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي، انضمت ستة بلدان أخرى إىل النك

 املعاهدة خالل فرتة السنتني هذه. 

 

 وإني أرحب بانضمام العراق وجزر مارشال وبابوا غينيا اجلديدة وصربيا وسوازيلند وتونغا. 

 

، يف جتديد والية األمني احلالي للجهاز 2014ظمة يف أكتوبر/ تشرين األول كما نظر املكتب، بالتشاور مع املن 

 الرئاسي ويف اقرتاح وضع إجراءات رمسية لتجديد فرتة الوالية، كما وافق على هذه اإلجراءات. 

 

تني العمليات اجلارية يف فرتة ما بني الدور الستكمالوأخريًا، وّفر املكتب التوجيهات والقرارات عند احلاجة  

 أو متابعتها بنجاح بناء على طلب اجلهاز الرئاسي.

 

 وهي تشمل ما يلي:
 

مشاركة أصحاب املصلحة يف العمليات التحضريية لالجتماع األول وموعة العمل املعنية بتحسني النظام  -

 املتعدد األطراف،

 اإلعداد للدعوة الرابعة إىل تقديم املقرتحات، -

االستئماني العاملي للتنوع احملصولي والتوجيهات املقّدمة له يف جمال حتسني التواصل مع الصندوق  -

 السياسات،

 حتديد العالقات البينّية القائمة بني حقوق املزارعني وصكوك أخرى.  -

 

 الشراكات والتعاون

 

شّكل احلفاظ على شراكات وعالقات تعاون اسرتاتيجية مع صكوك دولية ومنظمات وعمليات سياساتية أخرى  

 عاماًل أساسيًا يف جناح املعاهدة.

 

ويسّرني القول أن التعاون بني أمني اجلهاز الرئاسي واألمني التنفيذي لالتفاقية املتعّلقة بالتنّوع البيولوجي كان  

 رة املشرتكة اخلاصة باالتفاقية.ممتازًا خالل فرتة السنتني هذه، وذلك بناًء على مذّكرة التعاون اخلاصة بنا واملباد
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 كما تنّفذ األطراف املتعاقدة مبادرات رامية إىل حتسني أوجه التآزر مع بروتوكول ناغويا واالتفاقيات األخرى.   

 

وسُتسنح لنا أيضًا خالل هذه الدورة، فرصة استعراض تقارير صادرة عن منظمات شريكة وعمليات أخرى،  

وق االستئماني[ واملنتدى العاملي للبحوث الزراعية على غرار الصندوق االستئماني العاملي للتنوع احملصولي ]الصند

 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وهيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة للفاو.  

 

وتعززت أواصر التعاون بني املعاهدة والصندوق االستئماني خالل فرتة السنتني هذه. ولقد مّثلُت املعاهدة يف  

التنفيذي للصندوق االستئماني كما شارك رئيس الصندوق االستئماني ومديره التنفيذي يف اجتماعات  اجتماعات اولس

 مكتب املعاهدة ذات االهتمام املشرتك. 

 

ألقيُت بيانًا أثناء الدورة األخرية هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بهدف التشديد على احلاجة إىل كما  

 مواصلة مناقشة املسائل ذات االهتمام املشرتك والنهوض بها. 

 

ة الرفيعة كما تعاونت األطراف املتعاقدة وشاركت يف العديد من املبادرات واألحداث، على غرار املائدة املستدير 

املستوى الرابعة بشأن املعاهدة الدولية اليت جرت يف نيويورك يف سبتمرب/أيلول من العام املاضي واليت يّسرت املناقشة 

 بشأن سبل دعم االبتكار يف جمال تربية البذور الذكية مناخيًا عن طريق املنافع الناجتة عن استخدام املادة الوراثية. 

 

، رئيس فريق املهام الرفيع املستوى سجوانيفؤاد بن جعفر  الدكتورصة ألشكر معالي وأود أن اغتنم هذه الفر 

سلطنة عمان، على ترؤسه هذه االجتماعات اهلامة وعلى توليه ب السمكيةاملع  بتعبئة املوارد، ووزير الزراعة والثروة 

 قيادة فريق املهام الرفيع املستوى.  

 

فريق املهام، أن قيادته والتزامه دفعا الفريق إىل اعتماد نهج فعال والحظت أثناء مشاركيت يف اجتماعات  

 ومنهجي لتعزيز الوعي عن أهمية املعاهدة واحتياجاتها املالية.

 

وتتمثل إحدى أهم التوصيات الصادرة عن فريق املهام واملكتب يف احلاجة إىل زيادة مرونة صندوق تقاسم املنافع  

 جانب الوصول إىل صناديق املعونة اإللائية اخلارجية. ومدى جذبه للجهات املاحنة، إىل

 

من خالل اللجنة االستشارية  2017-2016ل يف هذا الصدد خالل الفرتة ويوصى القيام مبزيد من العم 

 املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل.

 

 وشاركُت أيضًا يف اجتماعات ومبادرات أخرى تلقى دعم األطراف املتعاقدة. 
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ومسحت لي جلسات اإلحاطة هذه واالتصاالت الشخصية اليت قمُت بها بتعميق فهمي ألهمية بعض املواضيع  

 كحقوق املزارعني وحفظ املوارد واستخدامها املستدام والروابط القائمة بينها.  

 

 ربط  نظم املعاهدة بسلسلة القيمة

 

آليات املعاهدة على امتداد سلسلة القيمة اخلاصة وعملُت خالل فرتة السنتني هذه مع املكتب واألمانة لربط  

 باملوارد الوراثية النباتية.

 

 ووّفرت لنا القرارات السابقة الصادرة عن اجلهاز الرئاسي توجيهات ملموسة بشأن كيفية مواصلة نشر  

 نظم املعاهدة. 

 

ملي لنظم املعاهدة على امتداد واستنادا إىل ذلك، شرعنا يف تنفيذ سلسلة من األنشطة للحفاظ على الطابع الع 

 .اسلسلة القيمة وتعزيزه

 

 واآلن أود أن أتطرق إىل جماالت العمل الرئيسية يف كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة. 

 

تتعلق املرحلة األوىل حبفظ املوارد وإدارتها يف املوقع الطبيعي ويف املزارع. وُأحرز إجنازان رئيسيان يف هذا  

 اوال. 

 

أنشئت أدوات معلومات جديدة عن إدارة التنّوع الوراثي للمحاصيل يف املزارع مبوجب نظام املعلومات وف 

 العاملي. 

 

مشروعًا لدعم املزارعني والعلماء يف امليدان ضمن دورة التمويل الثالثة اجلارية يف إطار  22كما متت املوافقة على  

 صندوق تقاسم املنافع.

 

ل ة يف تبادل املادة الوراثية والبيانات املتعّلقة بها من خالل النظام املتعدد األطراف للحصووتتمثل املرحلة الثاني 

 على املوارد وتقاسم منافعها.

 

وقّدمت اسرتاليا التمويل خالل فرتة السنتني هذه لدعم البحوث عن اقتصاديات املوارد وتقاسم منافعها، ولقد  

 تابعُت باهتمام كبري املناقشات بشأن تعزيز النظام.  
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صندوق  دخلوتعاونت األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة ضمن هذه العملية لوضع التدابري الرامية إىل زيادة  

 م املنافع. تقاس

 

كما أنها تسعى إىل اختاذ تدابري إضافية لتعزيز عمل النظام املتعدد األطراف، مثل زيادة تغطية احملاصيل يف  

 أحكام املعاهدة عن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. 

 

ئاسي برسالة واستنادا إىل نتائج اجتماعي جمموعة العمل الثالث والرابع، أمتنى أن يبعث قرار اجلهاز الر 

 إجيابية إىل مستخدمي النظام املتعدد األطراف وأن يب  الثقة يف عملية التحسني اجلارية.

 

 وترتبط املرحلة الثالثة بالبيانات عن املوارد الوراثية النباتية.  

 

ُأحرز تقدم سريع يف جمال وضع نظام معلومات عاملي. ومثة فرص جديدة يف جماالت علم اجلينوم والفينوم و 

)السمات الظاهرية( وغريها من اواالت اليت ستساعدنا على حتسني نوعية البيانات واخلدمات املتوافرة لدى مربي 

 النباتات واملزارعني واوتمع بأسره. 

 

املادة الوراثية يف إطار املعاهدة واستخدامها  لتحقيق  عنالبيانات املتقّدمة الناشئة وجيب توفري جمموعات  

 منافع عامة عاملية. 

 

وتتمتع املعاهدة مبكانة فريدة من نوعها إلنشاء خدمات التوصيف املتقّدمة وتوفريها فضاًل عن إتاحة البيانات  

 راثية. من خالل نظم املعلومات العالية اجلودة عن املادة الو

 

وقد مت تكريس جمال حمدد، يف إطار نظام املعلومات العاملي، للبيانات عن اجلينوم والفينوم ضمن مبادرة   

"DivSeek  .للتنّوع احملاصيل " 

 

" قائمة على جمتمعات من العلماء وبنوك اجلينات ومستخدمي البيانات عن اجلينوم DivSeekوإن مبادرة " 

النباتي وتسعى إىل ربط البيانات الواسعة النطاق عن الفينوم والتسلسل الوراثي باملدخالت العامة املتاحة عن املادة 

 الوراثية. 

 

"، مبشاركة اولس العاملي DivSeekويعمل الصندوق االستئماني وأمانة املعاهدة على تيسري مبادرة " 

 للنباتات ومكتب احتاد املراكز الدولية للبحوث الزراعية.
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من جدول األعمال فرصة النظر يف ما مت اقرتاحه بالنسبة إىل رؤية النظام  10وسُتسنح لنا، يف سياق البند  

 العاملي للمعلومات وبرناجمه. 

 

 يف مرحلة ما قبل الرتبية والرتبية ونقل التكنولوجيات.وتتمثل املرحلة الرابعة من سلسلة القيمة  

 

ولقد سّهلت املعاهدة إقامة الشراكات واملبادرات بني أصحاب املصلحة يف إطار برنامج العمل بشأن االستخدام  

ص يف املستدام ومن خالل املنهاج اخلاص بالتطوير املشرتك للتكنولوجيا ونقلها والشراكات بني القطاعني العام واخلا

 مرحلة ما قبل الرتبية. 

 

 وأود أن اغتنم هذه الفرصة ألشكر مجيع البلدان واملؤسسات املعنية على مساهمتها يف تنفيذ املعاهدة.  

 

وبالفعل بدأت اجلولة الثالثة من املشاريع املمّولة عرب صندوق تقاسم املنافع بتحسني استخدام املوارد الوراثية  

 عاهدة لتحقيق األمن الغذائي يف املستقبل. النباتية املندرجة ضمن امل

 

 أما املرحلة اخلامسة فهي تتعّلق بتوفري االبتكارات امللموسة يف شكل أصناف حمّسنة إىل املزارعني يف امليدان. 

 

ويشّكل اعتماد نهج تشاركي للنهوض بتكنولوجيا القطاع العام ودعم وضع سياسة وأطر تنظيمية لتوفري البذور،  

 من جماالت العمل ذات األولوية. جمااًل 

 

 التعاون مع املؤسسات الفنية.  من خاللوآمل أن يستمر هذا العمل اهلام يف فرتة السنتني املقبلة  

 

 الصةاخل

 

 أود أن أختتم كلميت بإعادة التأكيد على التزام اسرتاليا بتعزيز التنفيذ الكامل جلميع نظم املعاهدة.  

 

اخليارات املمكنة لزيادة االشرتاكات يف صندوق تقاسم املنافع، مع احتمال توفري  كما أننا ننظر جبدية يف 

 االشرتاكات السنوية على فرتة متعددة السنوات.

 

ونأمل أن يشّجع هذا النوع من االلتزام على تقديم مساهمات مماثلة من األطراف املتعاقدة واجلهات املاحنة  

 ال اجلهود احلالية الرامية إىل زيادة اإليرادات القائمة على املستخدمني.األخرى، إىل جانب املساعدة على استكم

 

 ولقد استمتعُت بالوقت الذي أمضيته كرئيس للجهاز الرئاسي. 
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 دعمكم للجهاز الرئاسي واملعاهدة.وأشكركم مجيعًا على مشاركتكم و 

 

 وسيعتمد جناح املعاهدة يف املستقبل على القرارات اليت ستتخذونها خالل هذه الدورة املهمة.   

 

وإن  على ثقة من أن الدورة السادسة ستساهم بصورة ملحوظة، وبفضل دعمكم والتزامكم، يف رسم مالمح  

 نا هذا بل بالنسبة إىل األجيال احلوكمة الدولية واهليكل التشغيلي للموارد الوراثية النباتية، ليس فقط يف زمن

 القادمة أيضًا.
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 2-املرفق حاء

 تقرير من أمني اجلهاز الرئاسي

 

 أصحاب املعالي،

 حضرات املندوبني

 سيداتي وسادتي،

 

منذ ما ال يزيد عن بضعة أيام، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة أهداف التنمية املستدامة اليت تعّهد من  -1

. 2030خالهلا اوتمع الدولي بتحقيق املهمة الشاقة املتمّثلة يف القضاء على الفقر واجلوع وسوء التغذية حبلول عام 

ايا الرئيسية ذات االهتمام املشرتك ألول مرة أهدافًا وغايات متعّلقة ولقد تضمن هذا التوافق الدولي الشامل حول القض

 اليت تن  على ما يلي: 5-2بالبذور والنباتات الزراعية يف إطار الغاية 

 

"احلفاظ على التنوع اجلي  للبذور والنباتات املزروعة ... وما يتصل بها من األنواع الربية، مبا يف ذلك من خالل بنوك 

نباتات املتنّوعة اليت ُتدار إدارة سليمة على كل من الصعيد الوط  واإلقليمي والدولي، وضمان الوصول إليها البذور وال

وتقاسم املنافع الناشئة عن استخدام املوارد اجلينية وما يّتصل بها من معارف تقليدية بعدل وإنصاف على النحو املتفق 

 " 2020عليه دوليا، حبلول عام 

 

بشكل خاص على محاية التنوع البيولوجي على النحو التالي: "تعزيز التقاسم العادل  6-15 وتن  الغاية -2

واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد اجلينية، وتعزيز سبل الوصول إىل تلك املوارد، على النحو املتفق عليه 

خدام املؤشر املرتبط بعدد االتفاقات املوّحدة لنقل دوليًا". وبهدف قياس التقدم احملرز يف حتقيق هذه الغاية، اقُترح است

 املواد، كما ُأبلغ به اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة"  

 

وتمع ويشّكل اإلطار املتوافق عليه دوليًا للوصول إىل النباتات املزروعة وتقاسم منافعها أقوى إقرار من جانب ا -3

الدولي بأهمية املعاهدة. وبالنسبة إليكم، حضرات أعضاء اجلهاز الرئاسي، يشّكل أقوى إقرار مبسؤوليتكم حيال التنّوع 

 الوراثي العاملي للبذور وبالدور الذي تلعبونه حلوكمته.

 

على التزام املنظمة واملعاهدة بتنفيذ خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة وعلى  6-15و 5-2وتشدد الغايتان  -4

واليتهما يف هذا اوال. وإن الفاو رائدة وقائدة يف هذا اوال. وحققت املنظمة إجنازًا استباقّيًا من خالل اعتماد 

نباتات وحقوق املزارعني، وذلك بفضل رؤية املعاهدة واإلقرار على حنو متوازن بالدور الذي يلعبه كل من علم تربية ال

املدير العام، الدكتور جوزيه غرازيانو دا سيلفا، القاضية بالتوفيق بني العلوم واملزارعني. ومن شأن ذلك أن يساعد على 
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على ضمان االستخدام األمثل للتنوع الوراثي النباتي للبذور بغية حتقيق أهداف التنمية املستدامة ووالية املنظمة القائمة 

 األمن الغذائي من خالل أهدافها االسرتاتيجية.  

 

وبصفتكم أطرافًا متعاقدة يف هذه املعاهدة ساعني إىل حتقيق أهداف التنمية اليت وضعتها اجلمعية العامة لألمم  -5

يت نواجهها. ولقد املتحدة، تكمن مسؤوليتكم هذا األسبوع يف محاية إجنازات املعاهدة يف وجه أبرز التحديات املتعددة ال

حاولت، يف تقريري منذ عامني، حتديد االجتاهات الرئيسية اليت نواجه على صعيدها حتديات مصريية بالنسبة إىل 

معاهدتكم وهي: نزع الطابع املادي عن استخدام املواد الوراثية؛ متويل صندوق تقاسم املنافع للمعاهدة ضمن اسرتاتيجية 

 رحلة ما بعد بروتوكول ناغويا.  التمويل؛ مكانة املعاهدة يف م

 

وأود أن أتابع من حيث توقفنا ألتطرق بإجياز إىل املسائل التالية: ما هي اإلجراءات اليت اختذناها يف صدد ما  -6

ذكرته سابقًا؛ وكيف تغّيرت األحوال من حولكم لتتغّير بدورها طبيعة هذه التحديات بفعل اخلطوات اليت اختذمتوها 

ل فرتة السنتني؛ فضاًل عن اخلطوات اإلضافية الواجب اختاذها لتخطي املخاطر املاثلة أمام تنفيذ املعاهدة ملعاجلتها خال

 بصورة كاملة.  

 

 تسريع وترية "نزع الطابع املادي"

 

ويتمحور فحوى معاهدتكم حول "املوارد الوراثية النباتية"، أي "الوحدات الوراثية الوظيفية" ذات املنشأ  -7

النباتي والقيمة الفعلية أو احملتملة لألغذية والزراعة؛ وهذا التعريف للموارد اخلاضعة إلدارتكم جيمع يف صلبه بعدين 

" الوراثية و"الوحدات" الوراثية. وبفضل اخنفاض التكاليف وتزايد متأصلني للموارد الوراثية النباتية وهما: "الوظيفة

السرعة، تقوم التقنيات اجلديدة لتوصيف علوم اجلينوم والفينوم )السمات الظاهرية( واأليض وغريها من العلوم، 

 بتحويل وظائف املادة الوراثية ووحداتها املادية إىل جمموعات من البيانات الرقمية.  

 

من املعاهدة  17ى توجيهاتكم الصادرة عن الدورة اخلامسة والقاضية بإعطاء األولوية لبلورة املادة وبناء عل -8

وتنفيذها، فقد كان لنا دور استباقي يف إشراك هذا املناخ اجلديد نسبيًا احمليط باملعاهدة من خالل بلورة رؤية وجمموعة 

ولقد أنشأ مكتبكم نافذة متويل مبتكرة ضمن صندوق تقاسم  أوىل من املرافق واألنشطة ضمن نظام املعلومات العاملي.

املنافع، من شأنها دعم املزارعني والعلماء ليعملوا معًا على مواجهة هذا التحول التكنولوجي والتارخيي مبا خيدم 

توسيع نطاق مصلحة املزارعني الذين يصونون املوارد الوراثية النباتية ويستخدمونها بشكل مستدام. ولقد قمنا أيضًا ب

جمتمعنا وتنفيذ املنهاج اخلاص بالتطوير املشرتك للتكنولوجيا ونقلها، واألهم من ذلك أننا قمنا بربط كل هذه اآلليات 

التنفيذية التابعة للمعاهدة ومجعها يف سياق بنى حتتية عاملية فريدة من نوعها بوسعها تسخري إمكانات هذه التقنيات 

املنافع الوراثية ليتمكن املربون والعلماء من تربية احملاصيل املقاومة لتغّير املناخ؛ وزيادة اجلديدة لتسريع وترية حتقيق 

تقاسم املنافع، وقيام املزارعني بإدارة معارفهم الذاتية؛ ودعم حوار أكثر استنارة يف جمال السياسات حول التبعات 
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ألمن الغذائي؛ واحملافظة على هذه السلعة العامة املرتتبة عن التكنولوجيات اجلديدة واستخدامها األمثل لتحقيق ا

 العاملية يف البيئة الرقمية.  

 

وسيفضي ذلك عن حتقيق رؤية الدكتور غرازيانو دا سيلفا اليت أوجزها على الشكل التالي: "يف الثمانينيات  -9

 هي ملك البشرّية مجعاء يف عهدة من القرن املاضي، ُطلب إيداع املواد الوراثية لألغذية والزراعة اليت مت مجعها واليت

املنظمة. ومع االبتكارات التكنولوجية لن يتجسد دور الفاو االستئماني يف صون املادة الوراثية للمحاصيل فقط، بل 

سيشمل أيضًا املعلومات الرقمية ذات الصلة. ويتعّين على املعاهدة، بفضل قيادتكم ورؤيتكم، أن تضمن توافر هذه السلعة 

 جلديدة لتحقيق األمن الغذائي يف املستقبل".   العامة ا

 

وكمثال على دور املعاهدة هذا، يسرني أن أعلن إقامة شراكة مع املعهد الدولي لبحوث األرز، الذي قام مؤخرًا  -10

خريطة عالية الكثافة جلينوم األرز يف عهدة نظام املعلومات العاملي. ومتّثل جمموعات البيانات اليت  3 000بوضع 

مليون شكل من  18.9ومثال على ذلك، اكتشاف  –ميلكها املعهد الدولي لبحوث األرز إجنازًا علميًا يف نواح كثرية 

أشكال النوكليوتيدات املفردة املتعددة يف األرز. وتتضمن جمموعة البيانات املاليني من متتاليات اجلينوم اليت توّفر، 

اجلي  وغريها من املعلومات، موردًا مهمًا لتحديد الروابط بني اجلينات  عندما تقرتن خبصائ  النمط الظاهري والتعبري

والسمات الظاهرية، وبناء لاذج استشرافية، وتطبيق هذه النماذج لرتبية أصناف جديدة من األرز اليت حيتاج إليها 

ابع للمعاهدة إنشاء االحتاد املزارعون يف ظّل تغّير الظروف الزراعية واملناخ. وسيسّهل نظام املعلومات العاملي الت

املعلوماتي الدولي عن األرز وحتديثه علمًا أنه يستهدف بصورة خاصة العلماء العاملني على جينوم األرز، كما سيوّفر 

جمموعة متطّورة من أدوات حتليل البيانات. وتدعو احلاجة إىل القيام بتطويرات أساسية لتيسري توافر املعلومات وفهمها 

ها واستخدامها من جانب اوتمعات األخرى مبا فيها املزارعون وبنوك اجلينات واملربون وجهات االتصال والوصول إلي

الوطنية وغريهم من صانعي السياسات يف اجلهاز الرئاسي. ومن شأن النسختان احملّدثتان لالحتاد املعلوماتي الدولي عن 

خريطة عن  3 000عناصر نظام املعلومات العاملي إلتاحة  األرز واملعهد الدولي لبحوث األرز أن تشّكال عنصرين من

 جينوم األرز كجزء من نظام املعلومات العاملي هذا.  

 

ولكننا أدركنا، كما سبق وذكرته، أن التجديد حيمل يف طياته حتديات متغّيرة عندما ندخل جماالت التنفيذ  -11

رأي معاجلتها كأولوية لضمان استمرارية التقدم. ويتجّلى هذه، وأرغب يف التطرق إىل بعض هذه التحديات اليت جيب ب

التغّير يف املسافة اليت قطعتموها لالخنراط مع جهات فاعلة وعمليات تكنولوجية جديدة غالبًا ما جتري يف سياقات غري 

 ودة.   منّظمة وعابرة بطبيعتها للحدود الوطنية من أجل تبادل البيانات وإنتاجها وتوزيعها خارج األطر املوج

 

وأتوقع أن تكون بعض املفاهيم على غرار حوكمة الشبكات ونظم احلوكمة التعاونية، اليت متت دراستها سابقًا  -12

من منظور التعاون احلكومي الدولي القائم على الربنامج، مفيدة جدًا يف سياق املضي قدمًا يف تنفيذ املعاهدة، مبا يف ذلك 

ومن خالل تطبيق هذه النماذج، ستتمكن املعاهدة من الوصول إىل أصحاب املصلحة نظام املعلومات العاملي وغريه. 

اجُلدد، وضمان االستمرارية يف كافة اوتمعات اليت تعمل على امتداد سلسلة القيمة اخلاصة برتبية النباتات، ووضع 
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ع املسائل املطروحة بطريقة أطر جديدة للسياسات من أجل اجلهات الفاعلة واوتمعات الزراعية. وبهدف التعامل م

عملية، ستنشئ املعاهدة جلنة علمية استشارية مبشاركة مجيع أصحاب املصلحة إلسداء املشورة حول تطوير نظام 

 املعلومات العاملي.  

 

 التمويل يف إطار صندوق تقاسم املنافع واسرتاتيجية التمويل

 

متويل صندوق تقاسم املنافع بصورة مالئمة ضمن عملية ويتعّلق أحد أصعب التحديات املاثلة أمامكم بكيفية  -13

تنفيذ اسرتاتيجية التمويل بصورة متوازنة ومستدامة وقابلة للتوقع. ولقد ناقش املستخدمون واألطراف املتعاقدة وغريهم 

اب هذا من أصحاب املصلحة بشكل مستفيض يف فرتة السنتني احلالية ما هي مصادر التمويل املمكنة وما هي "مصادر غي

التمويل " إذا جاز التعبري. ويف بعض األحيان، تشابهت النقاشات بقصة الزبون الذي دخل إىل متجر ليسأل التاجر: 

"ال تبيع الزبدة، أليس كذلك؟" ليجيبه التاجر: "ال، لألسف هذا ليس هو املتجر الذي ال يبيع الزبدة. هذا هو املتجر 

ال يبيع الزبدة فهو يف اجلانب اآلخر من الشارع." تتماثل هذه القصة مع النقاش  الذي ال يبيع النقانق. أما املتجر الذي

حول متويل صندوق تقاسم املنافع من اإليرادات القائمة على املستخدم أو تلك غري القائمة على املستخدم بغياب كلي 

 املصدرين. 

 

  Greta Garboمع  Ninotchkaاجلميل بعنوان  Ernst Lubitschويرد مشهد مشابه لذلك يف فيلم  -14

حيث يدخل املمثل الرئيسي إىل الكافترييا ويطلب قهوة من دون قشدة. فيجيبه النادل: "نعتذر،  Melvyn Douglasو

لقد نفدت لدينا القشدة. ليس لدينا سوى احلليب. هل تريد قهوة من دون حليب؟". وحتى اآلن، مل تتمكنوا من حتديد 

بلة للتوقع وقائمة على املستخدمني أو على األطراف املتعاقدة لتمويل صندوق تقاسم املنافع. إيرادات تكون مستدامة وقا

واألمر أشبه بنفاذ احلليب أو القشدة للقهوة السوداء. أما اآلن، يتعّين عليكم إقامة حوار أكثر إجيابية واختاذ قرار لنرى 

 ما الذي ستضيفونه على القهوة.   

 

در اإلشارة إىل أن مناقشة النق  يف املوارد قد بدأت يف إطار اسرتاتيجية التمويل. وانطالقًا ويف هذا السياق، جت -15

من اسرتاتيجية التمويل، شرعت اللجنة املخصصة املعنية باسرتاتيجية التمويل يف حتسني النظام املتعدد األطراف، 

تقاسم املنافع بصفته عنصرًا من عناصر اسرتاتيجية  باعتبار أنه ميكن زيادة اإليرادات القائمة على املستخدمني يف صندوق

 التمويل، وذلك عرب اختاذ تدابري لتعزيز النظام املتعدد األطراف.  

 

ولقد شّكل النهوض بالنظام املتعدد األطراف أولوية أساسية لنا خالل فرتة السنتني هذه، ويسعدني أن أبلغكم  -16

ل املفتوحة العضوية اليت أنشأمتوها هلذا الغرض. وقامت جمموعة العمل، يف أننا حققنا تقّدما كبريًا يف جمموعة العم

اجتماعها الثالث املنعقد يف برازيليا، بوضع جمموعة من "املهام املقرتحة للنهوض بالعمل" وهي تتضمن املداميك 

 تمادها هذا األسبوع وهي:  األساسية لتنفيذ حزمة التحسينات الكاملة الواردة يف ما يلي واليت يعود لكم البت بها واع
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 مراجعة االتفاق املوحد لنقل املواد لوضع عناصر نظام/لوذج اشرتاك لإليرادات القائمة على املستخدمني؛  •

 ويف سياق هذه املراجعة، إعادة النظر يف معدالت الدفع ضمن آلية املعاهدة للحصول على املوارد وتقاسم منافعها؛  •

بروتوكول يرفق باملعاهدة لتوسيع نطاق تغطيتها للمحاصيل، مبوازاة تعزيز األحكام املتعّلقة  إعداد مشروع تعديل أو •

 بتقاسم املنافع؛ 

وضع آلية تعنى باالشرتاكات الواردة من األطراف املتعاقدة لضمان استمرارية اإليرادات إىل صندوق تقاسم املنافع  •

 وإمكانية التنبؤ بها؛

 .2023-2018حتديد الغاية من اإليرادات يف صندوق تقاسم املنافع للفرتة  •

 

 املعاهدة يف فرتة ما بعد بروتوكول ناغويا. 

 

لقد مسحت حزمة التحسينات بأن حترز املعاهدة تقدمًا كبريًا يف مواجهة التحدي الثالث الذي ذكرته منذ  -17

بروتوكول ناغويا. والعملية اليت تتبعونها بغنى عن الشرح، لكن  سأضيف  عامني واملتعّلق بدور املعاهدة يف فرتة ما بعد

أنها تبلورت بفعل االحتياجات امللموسة والتشغيلية اليت أعرب عنها أهل املعاهدة، وليس بفعل قراءة قانونية واحدة 

ذا النهج املشّجع واملضي يف للعالقة القائمة بني املعاهدة وبروتوكول ناغويا. وميكن للجهاز الرئاسي التشديد على ه

 تطويره.

 

ومع دخول الربوتوكول حّيز التنفيذ، يقوم عدد من األطراف املتعاقدة اليت هي أيضًا طرفًا يف الربوتوكول باختاذ  -18

تدابري تشريعية أو إدارية أو سياساتية لتنفيذه، أو ينظرون يف اختاذ مثل هذه التدابري. ويكمن اخلطر يف أن تتخذ 

ان تدابري مزدوجة أو حتى متعارضة ما مل نعتمد نهجًا شاماًل للحصول على املوارد وتقاسم منافعها مما سيؤدي إىل البلد

نتائج عكسية مكلفة. وال شك من أن أي وضع مماثل لن يوحي للمستخدمني بأي يقني قانوني الذي ميّثل مبدًأ أساسيًا 

 لكلي الصكني.

 

ني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي وغريه من الشركاء، كما أشار إليه غري أن  عملت عن كثب مع األم -19

سابقًا اجلهاز الرئاسي، بهدف تشجيع تنفيذ بروتوكول ناغويا والنظام املتعدد األطراف اخلاص باملعاهدة على حنو 

السواد األعظم من العمل متّسق. غري أن عملنا كأمانات يتوّقف عند هذا احلد. إذ يتعّين على احلكومات أن تضطلع ب

اجلوهري يف هذا الصدد على املستوى الوط  حيث ُتنّفذ الصكوك بصورة فعلية. وتبعًا لذلك وبهدف متابعة العملية اليت 

بدأت بالفعل من خالل اإلقرار باملعاهدة ضمن نصوص الربوتوكول ومبادرات بناء القدرات اليت تضطلع بها األمانتان 

ب على احلكومات بالتالي أن تتخذ خطوات إجيابية مماثلة لوضع سياسات وآليات تكفل تنفيذ والشركاء اآلخرون، جي

 االتفاقني على حنو متبادل.
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ويف هذا السياق، جيدر تذكري اجلهاز الرئاسي بأن حيّث األطراف املتعاقدة على إبقاء العالقة القائمة بني  -20

عن اختاذ خطوات استباقية لضمان الدعم املتبادل يف تنفيذها، وكذلك  املعاهدة وبروتوكول ناغويا نصب أعينهم، فضاًل

 أن يدعو مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي إىل تشجيع األطراف يف الربوتوكول على اعتماد نهج مماثل.

 

د األطراف ويرمي خياركم إىل حماولة سد العجز يف صندوق تقاسم املنافع من خالل حتسني النظام املتعد -21

واإليرادات القائمة على املستخدمني. ونظرًا إىل أنكم سلكتم هذه الطريق من قبل وتبّين لكم أن اإليرادات القائمة على 

املستخدمني ال تكفي وحدها لبلوغ غاياتكم، أوصت جمموعة العمل بأن " تتم معاجلة مصادر التمويل كافة عرب جمموعة 

بار أن صندوق تقاسم املنافع يشّكل جزًء من اسرتاتيجية التمويل األوسع نطاقًا من التدابري، مع األخذ يف االعت

للمعاهدة".  ونظرًا إىل أن العملية تستند إىل اسرتاتيجية التمويل، يتبّين لنا اآلن أن ما من سبيل مستدام وناجح لتحسني 

. وببساطة، هنا يكمن التحدي الذي النظام املتعدد األطراف من دون حتسني اسرتاتيجية التمويل يف الوقت عينه

ستواجهونه يف الفرتة املالية القادمة. وأشارت جمموعة العمل إىل أن هذا األمر "سيستلزم اختاذ قرارات واسعة النطاق من 

ِقبل اجلهاز الرئاسي، ميكن على أساسها تطوير آليات جديدة". وقد يّتخذ احلل الذي سيتبعه اجلهاز الرئاسي شكل 

شامل ملراجعة اسرتاتيجية التمويل، من خالل تضمني املوارد غري اخلاضعة لرقابة اجلهاز الرئاسي املباشرة نهج كلي و

مثاًل. ويف هذا السياق، شهد التعاون والعمل املشرتكان اللذان قمنا بهما مع الصندوق العاملي لتنوع احملاصيل، الذي 

ملحوظًا. وهذا أمر مشّجع وينبغي أن يستمر. وستتوافر لدينا اآلن،  يشّكل عنصرًا أساسيًا من اسرتاتيجية التمويل، تقدمًا

 بفضل توجيهاتكم، قاعدة جّيدة لتعزيز التآزر يف تنفيذ معاهدتكم.  

 

 حقوق املزارعني 

 

مل تتمحور الفرتة املالية احلالية حول عملية التحسني أو نظام املعلومات العاملي فحسب. إذ عرفت الفرتة تقدمًا  -22

سعًا على مستوى ركيزة رئيسية أخرى للمعاهدة ُتعترب أهم ركيزة بالنسبة إىل العديد من أصحاب املصلحة وهي حقوق وا

املزارعني. وامسحوا لي أن أقول يف هذا الصدد أن جمتمع املعاهدة حقق قفزة هائلة نشأت عن القرار االستشرايف الذي 

 خرية املنعقدة يف سلطنة عمان.  اختذمتوه بشأن حقوق املزارعني أثناء الدورة األ

 

أما اآلن فلقد وصلنا إىل مرحلة التنفيذ الدقيق والتفصيلي على املستوى الوط ، وأظن أن مهمة التنفيذ هذه  -23

ستصبح اآلن حمورية بالنسبة إىل الكثري من األطراف املتعاقدة حبسب قوانني وسياسات كل منها. كما أجرينا حتلياًل 

ة اليت وردتنا عرب عملية تشاركية حقًا لتبادل وجهات النظر والتجارب وأفضل املمارسات املرتبطة بكل للطلبات العديد

عن حقوق املزارعني )املعارف التقليدية، وتقاسم املنافع واملشاركة يف صنع  9عنصر من العناصر املقرتحة يف املادة 

طنية، ولبنود جدول أعمال الدورة احلالية للجهاز الرئاسي القرار(، واليت قد تشّكل اآلن أساسًا لعمليات التنفيذ الو

املتعّلقة حبقوق املزارعني. وعالوة على ذلك، قمنا بإحياء مناقشات يف منتديات الفاو ذات الصلة، مبا يف ذلك جلنة 

وادور تقدمًا على األمن الغذائي العاملي، وتفاعلنا مع اتفاقيات أخرى. كما أحرزت بعض البلدان مثل زامبيا وإثيوبيا وإك

 مستوى احلوارات احمللية.  
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وأخريًا، يسرني إعالن أننا على وشك إنشاء، بالتشارك مع املنتدى العاملي للبحوث الزراعية، برنامج مشرتك  -24

لبناء القدرات يف خدمة هذه العمليات احمللية وربطها باحلوارات احلكومية الدولية املستمرة بهذا الشأن مع االرتكاز 

على القاعدة املتينة اليت أرسيناها بفضل عملنا يف جمال حقوق املزارعني. ومن شأن الربنامج املشرتك لبناء القدرات أن 

يدعم أصحاب احليازات الصغرية ومنظمات املزارعني والسلطات احلكومية يف البلدان النامية من أجل حتسني إعمال 

. وسوف أسعى إىل دعم احلوار وإقامة الشبكات وتيسريها لتبادل حقوق املزارعني على املستويني احمللي والوط 

اخلربات والتشديد على دور املزارعني بصفتهم راعني ومبتكرين يف جمالي املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

القدرات سوف يصبح  واحملاصيل الغذائية املهمة لتحقيق األمن الغذائي. وإني على ثقة من أن الربنامج املشرتك لبناء

 ركيزة املرحلة اجلديدة اليت سنخوضها يف سياق عملنا على حقوق املزارعني يف فرتة السنتني املقبلة.

 

 ااوكمة اجلديدة

 

من أهداف التنمية  6-15و 5-2وتظهر األهمية اليت تعطيها اجلمعية العامة لألمم املتحدة للمعاهدة يف الغايتني  -25

ع الدولي يتطّلع إىل املعاهدة من أجل حوكمة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. غري أّن املستدامة، أن اوتم

طبيعة هذا القطاع والعلوم وجمتمعات املزارعني تتقّلب بسرعة فائقة فال ينفك الوضع يتغّير من حولكم، وذلك قبل 

 به.  التطرق حتى إىل تقاسم املنافع على أساس مستدام وقابل للتنبؤ 

 

ولقد طرحتم، خالل الدورة األخرية، السؤال األساسي ملعرفة "ما هو دور احلوكمة ووظيفتها يف عملنا؟".   -26

من أهداف التنمية املستدامة،  6-15و 5-2ومتاشيًا مع ما تربزه عبارة "املتفق عليها دوليا" الواردة يف نهاية الغايتني 

لية اليت ميكن من خالهلما التوّصل إىل مثل هذا االتفاق كما فعلناه يف السابق. وُتطرح اقُترح أن توّفر املعاهدة املنتدى واآل

 يف هذا الصدد حتديات ضخمة هي:

 

أواًل، إتاحة حّيز عابر للحدود الوطنية بطبيعته لتبادل األدوات واملنتجات اخلاصة برتبية النباتات وإنتاجها وتوزيعها. 

واألدوات غري ماديًا ومل تعد احلوكمة مرتبطة باملادة الوراثية حبد ذاتها بل  وقد أصبح العديد من هذه املنتجات

 باملعلومات الرقمية عنها.

 

ثانيا، مل يعد استخدام املادة الوراثية جمّرد مسألة مرتبطة بالتكافل، إذ أصبح استخدام تربية النباتات وعلوم النباتات 

 الوطنية.أكثف عرب عمليات عابرة بطبيعتها للحدود 

 

 ثالثا، اجلهات الفاعلة هي بنفسها تصبح، وبشكل متزايد، عابرة للحدود الوطنية.
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رابعا، َتربز عمليات تكنولوجية جديدة متاما الستخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة كما أنها تتطور يف حيز 

 لرقابة الوطنية. غري منّظم إىل حد كبري وخارج األطر املوجودة وبعيدًا عن ا

 

وتدعوكم كل هذه التحديات إىل التفكري بدور اجلهاز الرئاسي. وإذا متكنتم من احلفاظ على الزخم ومعاجلة  -27

هذه املسائل بصورة مجاعية وبشكل "متفق عليه دوليا"، ستتمكن معاهدتكم من احلفاظ على أهميتها ال بل توطيدها 

هاز الرئاسي إعادة النظر، بشكل مرن ومنتج، يف الدور الذي يلعبه على مستوى كذلك األمر. غري أن ذلك يتطلب من اجل

 احلوكمة، ألنكم ال تتعاملون منذ اآلن مع عمليات بسيطة قائمة حصريًا على الدول واحلكومات. 

 

عدة إىل القمة وأنا واثق من أن احلوكمة الفّعالة يف املستقبل لن متاَرس من القمة إىل القاعدة، بل ستنمو من القا -28

عرب التعاون والشراكات. وسيأتي يوم ستعتمد فيه القواعد األساسية بشكل "متفق عليه دوليًا". وإذا رغبت املعاهدة يف 

االستمرار، يتعّين عليها توفري حيز للتوصل إىل مثل هذا االتفاق، مما سيضمن أهميتها بالنسبة إىل عمالئها وأصحاب 

لتعاون الناجح وميّكن من إحداث أثر حقيقي، واألهم من ذلك أنه سيتيح التأقلم مع املرحلة املصلحة فيها وسيوّفر أطر ا

التالية من التغريات احلتمية اليت ستطرأ على سبل استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وتقضي الطريقة 

عامل معه بصورة مجاعية. وأعتقد أن أكرب التحديات الوحيدة إلبقاء املعاهدة حّية وذات جدوى باستباق التغيري والت

 املاثلة أمام معاهدتكم متّثل يف الوقت عينه أكرب الفرص املتاحة هلا. 

 

وأود أن أشكر يف املقام األّول السيد جوزيه غرازيانو دا سيلفا، املدير العام للمنظمة، على دعمه للمعاهدة وعلى  -29

، املدير العام املساعد يف Ren Wangابقًا. كما أوّد أن أتوّجه بشكر خاص إىل الدكتور رؤيته امللهمة اليت أشرت إليها س

إدارة الزراعة ومحاية املستهلك اليت نفتخر باستضافتها للمعاهدة الدولية، على دعمه املتواصل وجهوده لتيسري عمل 

 املعاهدة.

 

 املسريريتفيدين علريريى الشريريكل التريريالي:    وتسريريتفيد املعاهريريدة مريرين جمموعريرية واسريريعة ونشريريطة مريرين املسريريتخدمني و       -30

مليريون مريزارع    10.1جهة من اجلهات املتلقية يف النظام املتعدد األطراف؛ إىل جانريب مريا يزيريد عرين      6 221 مت تسجيل

استفاد بصورة مباشرة أو غري مباشرة من دورات تقاسم املنريافع الريثالث اخلاصرية بصريندوق تقاسريم املنريافع. غريري أنريه مرين          

ومية، يرتكز عمل املعاهدة على عدد قليل من األفراد الذين يفون يوميًا وشخصيًا بالتزاماتهم. وينطبق الناحية العملية والي

ذلك بشكل خاص على املوظفني يف مكتبنا الذين أوّجه هلم مّرة بعد أحر عبارات الشكر على التزامهم الدؤوب مبا تعنيريه  

 فرتة السنتني هذه، مسات تدل على الكفرياءة وااللتريزام   ، يفMatthew Worrellاملعاهدة. ولقد وجدمت يف شخ  الرئيس 

واملهنية، وأريد أن أشكره على جهوده الدؤوبة وتوجيهاته إلبقاء املعاهدة نابضة باحلياة. وهو يستحق منا كافة عبريارات  

هرياز الرئاسريي   الشكر والتقدير فضاًل عن دعمنا الكامل خالل األسبوع املقبل. كمريا أود ختامريًا أن أشريكر نريائيب رئرييس اجل     

واملكتب السابقني على كفاءاتهما يف توجيه التقّدم احملرز خالل فرتة مريا بريني الريدورتني ولإلعريداد هلريذه الريدورة للجهرياز        

 الرئاسي.
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 املرفق طاء

 البيانات اخلتامية من اجملموعات اإلقليمية

 

 1-املرفق طاء

 بيان من جمموعة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 

ترغب جمموعة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب يف التشديد على أهمية النتائج اليت مت حتقيقها خالل الدورة  

السادسة للجهاز الرئاسي وتسليط الضوء على ضرورة مواصلة العمل لضمان جناح املعاهدة وتنفيذ أهدافها ال سيما يف ما 

ام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعية، فضاًل عن حقوق يتعّلق بكفاءة النظام املتعدد األطراف، واالستخد

 املزارعني. ونرغب بالتالي يف التطرق بإجياز إىل املسائل التالية: 

 

وتوّد جمموعة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب التشديد على احلاجة إىل معاجلة مجيع املسائل اجلوهرية  

د أيضًا دعوة كافة األطراف املتعاقدة إىل قطع وعد بالسعي إىل تشغيل صندوق تقاسم املنافع متاشيًا بصورة متوازنة. كما نو

مع ما تن  عليه املعاهدة. ونرغب يف اإلشادة بالتزام األعضاء باعتماد القواعد اخلاصة بانتخاب أمني املعاهدة وجتديد 

 فرتة واليته أثناء الدورة السابعة للجهاز الرئاسي.   

 

كما تدعو اوموعة مجيع األطراف إىل النهوض بعملية إصالح النظام املتعدد األطراف. وترى ضرورة ضمان التوازن يف 

 مشاركة مجيع أصحاب املصلحة يف دورات اجلهاز الرئاسي للمعاهدة.

 

ت االنتباه إىل وأود التشديد على حقوق املزارعني وأهمية هذه املسألة بالنسبة إىل إقليمنا. وتود اوموعة لف 

كيفية تنظيم عمل اجلهاز الرئاسي الذي ينبغي عليه إشراك مجيع األطراف مبا فيها البلدان ذات الوفود الصغرية بصورة 

فاعلة ال سيما من خالل احلد من عدد جمموعات االتصال اليت تتزامن اجتماعاتها فضاًل عن توفري خدمات الرتمجة 

 وعات. الفورية طوال فرتة عمل هذه اوم

 

كما نطلب من األمني والرئيس أن ينظرا يف السبيل األمثل لتنظيم عمل اجتماعات اجلهاز الرئاسي لضمان يف  

املقام األّول مشاركة مجيع البلدان يف التوّصل إىل النتائج النهائية. وترغب اوموعة يف التشديد على أهمية توافر 

 جمموعات العمل املنعقدة بني الدورات.خدمات الرتمجة الفورية خالل اجتماعات 

 

السيد الرئيس، حضرات املندوبني، نود أخريًا أن نتوّجه باسم اوموعة خبال  عبارات الشكر والتقدير  

للعمل الذي أجنزه فريق األمانة املع  باملشاريع خالل هذا االجتماع. وجتدد جمموعة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 

 يم بأهداف املعاهدة وتشيد على وجه اخلصوص بالتقدم الذي أحرزته األرجنتني يف عملية املصادقة عليها. التزام اإلقل
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 2-املرفق طاء

 بيانات من جمموعة أفريقيا

 

 بيان من السنغال بالنيابة عن إقليم أفريقيا

 

شكرًا السيد الرئيس، سوف أتناول الكلمة نيابة عن إقليم أفريقيا لدعوة اجلهاز الرئاسي برمته إىل االنضمام  

إلينا يف تكريم شخ  ملع خبصاله الفكرية واإلنسانية وأوشك اآلن على بلوغ سن التقاعد. وأع  بذلك طبعًا السيدة 

Elisabeth Matos . 

 

تصميم املعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ومناقشتها  فهي من أبناء اجليل الذي جنح يف 

والتفاوض بشأنها والبدء فعاًل بتنفيذها. وإننا مجيعًا مدينون هلا ألنها عملت من دون كلل أو ملل ليس فقط يف خدمة 

 ة.القارة األفريقية اليت تعشقها بل ملصلحة مجيع شعوب العامل واألجيال القادم

 

 واالرتقاء واملزارعني األرياف سكان أوضاع تنمية سبيل يف العمل على وقدراتها حبها مدى مجيعًا نعيحنن و 

 الغذاء لتوفري العامل عليها يعتمد اليت الوراثية املوارد من تراثنا على واحملافظني املؤمتنني طليعة يف ألنه برفاههم

لسكانه. ودائمًا ما اتسم عملها يف أنغوال وأفريقيا وخالل املفاوضات رغبة يف فتح أبواب التعاون أمام اجلميع. ولقد 

أخذت على عاتقها شبه دائمًا مهمة التواصل مع الزمالء املنتشرين يف كافة أصقاع القارة األفريقية الضخمة اليت تضم 

           مليار كيلومرت مرّبع حيث غالبًا ما يصعب التواصل كما تعرفون.  30لى أكثر من مخسني بلدًا واملمتدة ع

 

وبفضل تبّصرها وكرمها وقدرتها على استحداث حيز للحوار، متكنا من بلورة مواقفنا كإقليم واحد. وهي من  

من اتفاق نقل املواد الوراثية.  11-6أوائل من طرح يف أفريقيا فكرة إنشاء نظام التسجيل املنصوص عليه حاليًا يف املادة 

  سعيها إىل االرتقاء مبصاحل الشعوب األفريقية. عن الكمال يف Elisabeth Matosولطاملا حبثت السيدة 

 

سن التقاعد، سنفتقد إىل شخصية قّدمت لنا الكثري وحنن مدينون هلا بالكثري.  Lizالسيد الرئيس، مع بلوغ  

 وإني أدعوكم اىل ضم صوتكم إلينا لنتمنى هلا تقاعد مثمر وسعيد وطويل ومفعم بالصحة. 

 

 يم أفريقيابيان من موريشيوس نيابة عن إقل

 

، وأود أن أؤكد هلا Elisabeth Matosأود أن أتوجه بالشكر مرة أخرى وبالنيابة عن إقليم افريقيا، إىل السيدة  

فعاًل أن إقليمنا سيواصل االرتكاز على القاعدة اليت بنتها، وأنها ستكون دائمًا مبثابة مرجع إلينا عند معاجلة مسائل 

 صون املوارد الوراثية النباتية. 
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هاز ويرغب إقليم أفريقيا يف تهنئة الرئيس واألمانة على جناحهما يف تنظيم فعاليات الدورة السادسة للج 

الرئاسي. كما جيب اإلقرار باملشاركة النشطة من جانب األطراف املتعاقدة وخمتلف جمموعات العمل واالتصال. ويرّحب 

إقليم أفريقيا مبساهمة رابطة البذور األوروبية يف صندوق تقاسم املنافع. وحنن نتطلع يف املستقبل القريب إىل زيادة هذه 

ة أخرى ومن املستخدمني الذين قد حيذون حذو رابطة البذور األوروبية يف بادرتها املساهمات الواردة من قطاعات مماثل

 الطيبة هذه. 

 

غري أن إقليمنا خبيبة األمل حيال قلة التقّدم احملرز يف جمال حقوق املزارعني ويطالب بتقديم املزيد من الدعم  

غب اإلقليم يف اإلشارة إىل أن املنتجات احلرجية مهمة ملعاجلة هذه املسألة املهمة على املستويني الوط  واإلقليمي. وير

ألنها تشّكل موارد غذائية للمجتمعات احمللية وتستوجب منا االعتبار الواجب. ومن شأن ذلك أن يعاجل قضية األمن 

 الغذائي يف اوتمع احمللي. 

 

تب اآلخرين الذين مت انتخابهم وأخريًا، يود إقليمنا اغتنام هذه الفرصة لتهنئة الرئيس اجلديد وأعضاء املك 

 للدورة السابعة للجهاز الرئاسي ونتمنى هلم النجاح يف سعيهم املستقبلي إىل تنفيذ املعاهدة. 
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 3-املرفق طاء

 بيان من جمموعة أوروبا

 

يف لن يفّوت إقليم أوروبا فرصة إسداء أفضل التمنيات إىل زميلتنا املوقرة من أنغوال. وبالرغم من االختالفات  

النهج املعتمد اليت واجهناها خالل خمتلف املنتديات، نكن هلا احرتامًا مطلقًا ونظن أنها تكّلمت بتمام الوضوح 

 والصراحة. ونتمنى لك أفضل التمنيات للمستقبل.

 

وسنغادر هذه القاعة اليوم ويف أذهاننا ما قاله أمني اجلهاز الرئاسي يف كلمته االفتتاحية: " هذه معاهدتنا"،  

ويراودنا شعور قوي بأن املعاهدة أصبحت أقوى ومثمرة أكثر، بناء على العمل اإلضايف الذي قمنا به هذا األسبوع مقارنًة 

 ببدايته. ولقد حققنا ذلك بفضل القرارات املهمة اليت اختذناها. 

 

ة على حتقيق النتائج لقد اعتمدنا قرارات وبرامج عمل ستؤدي بالفعل إىل تعزيز قدرة العناصر الرئيسية للمعاهد 

يف كل اجلوانب اليت مل تنّفذ كاماًل يف السابق، مثل حقوق املزارعني وتقاسم املنافع واملنح. ونظن أن التوازن املختلط 

املوجود اآلن يف برنامج العمل الذي مت االتفاق عليه لفرتة السنتني املقبلة يؤدي دورًا أكثر إجيابية لتحقيق النتائج 

 ذا السبب، نشعر باحلماس للقيام مبزيد من العمل.املنشودة. وهل

 

ندرك مجيعًا أن الطريق ما زال طويل، كما هي احلال دائمًا، ولكننا نرى أن احليز املتاح لنا مع املعاهدة يتسم  

اآلن مبزيد من اإلجيابية. وجيب أن نقر بأن بعض هذه النجاحات اليت حققناها هذا األسبوع، تعزى إىل جهودكم 

يزكم على اوموعة. لقد أعطيتمونا توجيهات وخمرجات بالغة الوضوح، ويف بعض األحيان شّكلت تعليماتكم وترك

حتديات لنا بسبب ضيق الوقت وقدرتنا على تنفيذها. ولكننا أجنزنا عملنا يف الوقت املطلوب ومضينا قدمًا يف معاجلة 

 كل هذه النقاط وحنن نقّر اليوم بهذا النجاح.  

 

وأعتقد أنه من املهم أن نعرتف بأحد النجاحات اليت حققها املندوبون هذا األسبوع عرب التفاعل مع بعضهم  

البعض وهو متمّثل يف فعالية جمموعات االتصال وتركيزها، ال بل يف اختيار رئيس ورؤساء مشاركني هلذه اوموعات 

مبعاجلة املشاكل احملددة وإجياد حلول هلا والتوصل  كذلك األمر. ولقد قامت هذه اوموعات خالل األوقات الصعبة

 إىل تسويات، كما وّفرت لنا قرارات يّسرت عملنا هذا املساء واتسمت بطابعها العملي الذي ساعدنا على بلوغ غاياتنا. 

 

عمل  ولقد قّدم األمني واألمانة دعمهما الكامل هذا األسبوع، وكذلك يف إعداد وثائق العمل. وعلى مستوى تيسري

 اوموعات، نود أيضًا اإلقرار بالدعم القوي الذي قّدمه أعضاء األمانة بصفتهم عناصر رئيسية لنجاح عملنا هذا األسبوع. 

 

وللبت يف هذه املسألة اليت ناقشناها باستثناء البارحة وبعد ظهر اليوم، نظن أنها قضية صعبة للغاية بالنسبة  

عملية ولكن، بإمكاننا النظر يف املسائل الرئيسية خالل فرتة السنتني القادمة حلّلها إىل العديد من األعضاء املعنيني بال
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بشكل مرض وناجح شريطة األخذ بنتائج أي قرار قد يصدر عن الدورة املقبلة للجهاز الرئاسي. وأعتقد أن ذلك يعكس 

وميّثل ذلك جزء من عملية املضي بصورة مالئمة التوقعات املشروعة جلميع اجلهات الفاعلة ومجيع أصحاب املصلحة. 

 قدمًا. وبذلك السيد الرئيس، نرغب مرة بعد يف اإلقرار بنجاح هذه الدورة.
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 4 -املرفق  طاء 

 بيان من جمموعة جنوب غرب احمليط اهلادض

 

من أنغوال على  Elisabeth Matosأود أن أهنئ نيابة عن جمموعة جنوب غرب احمليط اهلادئ السيدة  

 مساهمتها ونواياها احلسنة. 

 

كما أهنئ كل من الرئيس واملكتب واجلهاز الرئاسي على اختتام اجتماع اليوم بنجاح، وأشكر اجلميع على  

 عملهم بروح من التعاون وعلى نواياهم احلسنة أثناء مناقشة مروحة من املسائل الصعبة. 

 

ىل توافق يف اآلراء اليت برزت أثناء البحث يف هذه القضايا على الرغم من وجتدر اإلشارة إىل الرغبة يف التوصل إ 

بعض االختالفات الكبرية. ويشّكل اختتام االجتماع يف الوقت املطلوب نتيجة مهمة تنعكس إجيابيًا على الرئاسة وعلى 

 أعضاء اجلهاز الرئاسي عمومًا. 

 

س جزء كبري من عملنا لتحديد نطاق العمل الواجب القيام وبالفعل، أمامنا فرتة حافلة باألعمال. وقد مت تكري 

به، ومثة حاجة اآلن إىل وضع مقرتحات ملموسة يف عدد من اواالت، ال سيما يف ما خي  النظام املتعدد األطراف، 

 واستعراض اسرتاتيجية التمويل وغريها من اواالت األخرى.

 

وحنن نتطلع إىل العمل حبّس من التعاون والنوايا احلسنة اليت من شأنها تيسري هذا العمل. كما أريد أن  

 أتوّجه خبال  الشكر إىل األمني واألمانة على ما قّدموه من دعم ملداوالتنا.  

 

 وأخريا، أود أن أهنئ إندونيسيا على انتخابها رئيسًا للدورة السابعة للجهاز الرئاسي. 
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 5 -املرفق طاء 

 بيان من جمموعة آسيا

 

ترغب جمموعة آسيا، يف ختام هذه الدورة السادسة للجهاز الرئاسي، يف التفضل بالشكر إىل األمانة على  

 إدارتها البارعة وصربها وتوجيهها لكافة املناقشات املنعكسة اآلن يف خمتلف القرارات اليت اعتمدها اجلهاز الرئاسي. 

 

دائما باالمتنان إزاء الفرصة الساحنة هلا لرتؤس جمموعة آسيا، كما تسدي الشكر إىل مجيع  وتشعر الفلبني 

 املندوبني من إقليم آسيا على تعاونهم.

 

وعلى الرغم من أننا أنفقنا وقتًا طوياًل للغاية أثناء اجللسة العامة ملناقشة مسائل ليست حمورية لعمل املعاهدة،  

 نا على العناصر األساسية للمعاهدة.  نقّدر التقدم احملرز يف عمل

 

وحنن متمسكني مجيعًا بتعزيز النظام املتعدد األطراف، وحقوق املزارعني، واالستخدام املستدام للموارد، ونظام  

 املعلومات العاملي.

 

 ونتطلع إىل إحراز املزيد من التقدم يف مناقشات فرتة السنتني املقبلة بقيادة زميلنا من آسيا  

 ، وبدعم من األمانة طبعًا.Muhamad sabran السيد

 

السيد الرئيس، حنن ملتزمون بتنفيذ حقوق املزارعني اليت هي مسؤولية واقعة على عاتق كافة البلدان، ولكننا  

ندرك ضرورة إجياد عملية حكومية دولية ضمن اجلهاز الرئاسي ميكن من خالهلا تبادل اخلربات املتعلقة بصون املوارد 

 وتربيتها يف املزارع.

 

وأخريًا، نود اإلعراب عن تقديرنا لكل اجلهود اليت بذلتها األمانة ونتمنى ألعضائها كامل النجاح يف  

 املستقبل. 
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 6 -املرفق طاء 

 بيان من جمموعة الشرق األدنى

 

هيئة املكتب  شكرا سيدي الرئيس، بودي أن أتقدم إليكم خبال  الشكر والتهنئة شخصيًا ولزمالئي أعضاء 

على جناح فعاليات الدورة السادسة للجهاز الرئاسي خالل العامني املاضيني وحتت قيادتكم سيدي الرئيس هناك كثري 

من التحديات والصعوبات اليت واجهت هيئة املكتب، وهلل احلمد من خالل إدارتكم احلكيمة للفرتة املاضية استطعنا 

األسبوع منذ بداية فعاليات الدورة السادسة كذلك هناك الكثري من القضايا اليت طبعا التغلب عليها، ولرمبا خالل هذا 

واجهتنا ومن خالل إدارتكم هلا حبكمة وتريث وتشاور مع األطراف املتعاقدة ومع الشركاء استطعنا التغلب عليها، 

سن اإلدارة خالل العامني فنيابة عن جمموعة الشرق األدنى أتقدم اىل شخصكم الكريم خبال  الشكر والتقدير على ح

املاضيني هليئة املكتب وعلى جناح فعاليات هذه الدورة، كما ال أنسى أن أتقدم بالشكر اجلزيل أيضا ألمانة املعاهدة 

على ما حتقق خالل العامني املاضيني من الدورة اخلامسة وحتى الدورة السادسة من اجنازات، والشكر موصول كذلك 

ى له خالل العامني القادمني كذلك جناحات متواصلة وقيمة مضافة إلجنازات أفضل فيما للسيد شكيل بهاتي وامتن

خيدم هذه املعاهدة، أيضًا نيابة عن إقليم الشرق األدنى نتقدم بالتهنئة كذلك لزميلنا الدكتور حممد صربان من اندونيسيا 

، ويؤكد إقليم الشرق األدنى دعم هيئة والصني 77لرئاسته هيئة املكتب خالل العامني القادمني، ممثل وموعة 

املكتب لنجاحات أفضل ولرمبا اختيار الدكتور جواد مظفري ممثاًل إلقليم الشرق األدنى يف عضوية هيئة املكتب لكونه 

من املؤسسني هلذه املعاهدة ومن األشخاص ذوي الكفاءات املمتازة، ونتمنى كذلك ليكون قيمة مضافة هلذا العمل. يف 

متنى لزمالئي أعضاء هيئة املكتب كل التوفيق خالل العامني القادمني، ونتطلع اىل مزيد من اإلجناز ولقاءنا اخلتام أ

القادم يف الدورة السابعة وأخريًا أتقدم بالشكر اجلزيل لكل من ساهم يف إجناح فعاليات الدورة السادسة وأخ  كذلك 

 رة. شكرًا جزيال سيدي الرئيس.بالشكر املرتمجني على جهدهم وصربهم إلجناح هذه الدو
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 7 -املرفق طاء 

 بيان من جمموعة أمريكا الشمالية

 

مسٍد هلا خال  عبارات الشكر على العمل الذي قامت  Elisabeth Matosامسحوا لي أواًل أن أهنئ السيدة  

موضع إعجاب بالنسبة إلي. به من أجل املعاهدة. ولقد شاركت شخصيًا معها يف عدد من اللجان. وإن تفانيها للمعاهدة 

 وأوكد لك سيدتي أنك بنيت قاعدة متينة سنواصل العمل بفضلها.

 

وأود أن أشكر الرئيس على قيادته الفعالة ملعاهدتنا وملكتبنا منذ الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي. وكانت قيادتكم، 

اهة. كما جتّلت فعالية قيادتكم بوضوح كامل السيد الرئيس، مثالية ولقد اضطلعت بها بأقصى درجة من االستقامة والنز

 خالل هذه الفرتة، ال سيما أثناء ترؤسكم الدورة السادسة للجهاز الرئاسي اليت تكللت بنجاح كبري.

 

وأوّد كذلك األمر أن أشكر أعضاء مكتب الدورة السادسة على عملهم الدؤوب وتفانيهم اخلال . ولقد أجنز هذا  

 يت كّلفه بها اجلهاز الرئاسي بأقصى درجة من النزاهة.املكتب املهام الصعبة ال

 

 كما تشكر كندا األمني وموظفيه على عملهم الدؤوب والتزامهم الدائم باملعاهدة. وإنهم يستحقون تهانينا احلارة.  

 

ري. ولقد وأخريا، أود أن أهنئ مجيع املندوبني املشاركني يف الدورة السادسة ألننا اختتمنا هذه الدورة بنجاح كب 

 اتسم عملنا بروح من التوافق والتعاون. وجيب تهنئة اجلميع على التزامهم ببلوغ نتيجة ناجحة يف تنفيذ املعاهدة، 

 وقد جتلى هذا االلتزام يف مجيع اآلراء اليت أعربنا عنها وإن كانت بعضها متباينة. 

 

لرتؤس هليئة املكتب. وإني أتطلع إىل العمل معكم وأريد أن أتوّجه أيضًا بالتهنئة إىل إندونيسيا على انتخابها  

 يف فرتة السنتني القادمة.
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 ياءاملرفق 

 املشاركنيبقائمة 
 

 األطراف املتعاقدة

CONTRACTING PARTIES 

PARTIES CONTRACTANTES 

PARTES CONTRATANTES 

 

AFGHANISTAN - AFGANISTÁN 

 

Delegate 

Mr Mir Amanuddin HAIDARI 

Deputy Minister for Technical Affairs 

Ministry of Agriculture, Irrigation and 

Livestock 

Karte Sakhi 

Kabul 

Email: mir.amanuddin@mail.gov.af 

 

Alternate(s) 

Mr Abdul Razak AYAZI 

Agriculture Attaché 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Islamic Republic of 

Afghanistan 

Via Nomentana, 120  

00161 Rome  

Italy 

Phone: +39 068611009 

Fax: +39 06863239 

Email: arayazi@hotmail.com 

 

ALGERIA - ALGÉRIE - ARGELIA 

 

Délégué 

M. Salah CHOUAKI 

Directeur-adjoint de l'Institut National de la 

Recherche Agronomique d'Algérie (INRAA) 

Point Focal National du Traité International 

sur les Ressources Phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture 

2, Av. des Frères Oudek 

B.P. No. 200 

Hassen-Badi 

16200 El-Harrach 

Alger 

Phone: +213 021521281 

Fax: +213 021521283 

Email: chouaki.s@gmail.com 

 

Suppléant(s) 

M. Abdennour GOUGAM 

Secretary 

Ambassade de la République algérienne 

démocratique et populaire  

Via Bartolomeo Eustachio, 12  

00161 Rome  

Italie 

Phone: +39 3881099563 

Fax: +39 0644292744 

Email: abdenourgougam@gmail.com 

 

M. Mohamed MELLAH 

Ministre Plénipotentier 

Ambassade de la République algérienne 

démocratique et populaire  

Via Bartolomeo Eustachio, 12  

00161 Rome  

Italie 

Phone: +39 0644202546 

Fax: +39 0644292744 

Email: mellahmae@yahoo.fr 

 

ANGOLA 

 

Délégué 

Mme. Elizabeth Merle MATOS 

Centre des ressources phytogénétiques 

Prédio CNIC-U.A.N. 

Av. Revolucão de Outubro 

Luanda 

Phone: +244 222321688 

Email: lizmatos@netcabo.co.ao 
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Suppléant(s) 

M. Carlos AMARAL 

Conseiller 

Représentation Permanente de l'Angola auprès 

de la FAO 

Via Druso, 39 

00184 Rome 

Italie 

Phone: +39 067726951 

Fax: +39 06772695241 

Email: carlosamaral@tiscalinet.it 

 

M. Rafael ANGELO DO ROSARIO 

Conseiller de l'Ambassade d'Angola en Italie 

 

AUSTRALIA - AUSTRALIE 

 

Delegate 

Mr Michael RYAN 

Director, Productivity 

Department of Agriculture 

GPO Box 858 

Canberra ACT 2601 

Phone: +612 62724425 

Email: Michael.Ryan@agriculture.gov.au 

 

Alternate(s) 

Mr Raj PATIL 

Assistant Director 

G20 (Agriculture) 

Trade and Market Access Division 

Department of Agriculture 

GPO Box 858  

Canberra ACT 2905 

Phone: +61 416033307 

Email: raj.patil@agriculture.gov.au 

 

Mr Matthew WORRELL 

Minister Counsellor-Agriculture 

Chair of Sixth Session of the Governing Body, 

ITPGRFA 

Embassy of Australia  

Via Antonio Bosio, 5  

00161 Rome  

Italy 

Phone: +39 06852721 

Fax: +39 0685272300 

Email: faorep@dfat.gov.au 

 

Ms Rosemary NAVARRETE 

Adviser (Agriculture) 

Embassy of Australia  

Via Antonio Bosio, 5  

00161 Rome 

Italy 

Phone: +39 06852721 

Fax: +39 0685272300 

Email: faorep@dfat.gov.au 

 

AUSTRIA - AUTRICHE 

 

Delegate 

Ms Natalie FEISTRITZER 

Permanent Representative of Austria to FAO 

Via Reno 9 

00198 Rome 

Italy 

 

BANGLADESH 

 

Delegate 

Mr Md. Abdus SALAM 

Principal Scientific Officer (Crops) 

Bangladesh Agriculture Research Council 

Farm Gate 

Dhaka-1215 

Phone: +88 01552398504 

Email: masalamsso@yahoo.com 

 

Alternate(s) 

Mr Mafizur RAHMAN 

Counsellor (Economic Affairs) 

 Embassy of the People's Republic  

 of Bangladesh  

Via Antonio Bertoloni, 14  

00197 Rome  

Italy 

 

BHUTAN - BHOUTAN - BHUTÁN 

 

Delegate 

Ms Dorji TASHI YANGZOME 

Program Director 

National Biodiversity Centre 

Ministry of Agriculture and Forests 

P.O. Box 875 

Thimphu 

Phone: +975 2351417 

Email: yangzome2011@gmail.com 
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BRAZIL - BRÉSIL - BRASIL 

 

Delegate 

Ms Maria Laura DA ROCHA 

Permanent Representative 

Permanent Representation of Brazil to FAO 

Via S. Maria dell'Anima, 32 

00186 Rome 

Italy 

Phone: +39 066789353 

Email: rebrasfao@itamarty.gov.br 

 

Alternate(s) 

Mr Antonio Otávio SA RICARTE 

Minister-Counsellor 

Deputy Permanent Representative of Brazil to 

FAO 

Permanent Representation of Brazil to FAO 

Via Santa Maria dell'Anima, 32 

00186 Rome 

Italy 

Phone: +39 066789353 

Email: antonio.ricarte@itamaraty.gov.br 

 

Ms Clarissa SOUZA DELLA NINA 

Head of the Environment Division 

Ministry of External Relations  

Esplanada dos Ministérios - Bloco H 

Brasilia - DF 

Phone: +55 6120308448 

Fax: +55 6134118446 

Email: 

clarissa.souza@itamaraty.gov.br/dema@itama

raty.gov.br 

 

Ms Larissa Maria LIMA COSTA 

Permanent Representation of Brazil to FAO 

Via Santa Maria dell'Anima, 32 

00186 Rome 

Italy 

Phone: +39 066789353 

Email: larissa.costa@itamaraty.gov.br 

 

Ms Roberta Maria LIMA FERREIRA 

Permanent Representation of Brazil to FAO 

Via Santa Maria dell'Anima, 32 

00186 Rome 

Italy 

Phone: +39 066789353 

Email: roberta.lima@itamaraty.gov.br 

 

Mr Joao Paulo FARIA SANTOS 

Legal Advisor 

Ministry of Agrarian Development 

Edifício Palácio da Agricultura  

Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco F, 10º 

Andar, Asa Norte  

Brasília/DF CEP: 70040-908 

Phone: +55 6120200064 

Email: joao.santos@mda.gov.br 

 

Mr Luiz Antonio GONCALVES 

RODRIGUES DE SOUZA 

Ministry of Agriculture 

Esplanada dos Ministerios, Bloco D 

Brasilia 

Email: luiz.rodrigues@agricultura.gov.br 

 

Mr José Francisco MONTENEGRO VALLS 

Agronomist  

EMBRAPA Genetic Resources and 

Biotechnology/Cenargen 

Parque Estação Biológica/PqEB 

Cx.Postal 02372 - CEP 70770-917 

Brasília, DF 

Phone: +61 34484644 

Fax: +61 33403624 

Email: jose.valls@embrapa.br 

 

Mr Alexandre MOREIRA PALMA 

Researcher 

EMBRAPA - Brazilian Agricultural Research 

Corporation 

Ministry of Agriculture, Livestock and Food 

Supply 

Brasilia 

 

Mr Marciano TOLEDO DA SILVA 

Movement of Small Farmers 

Via Campesina - MPA Brazil 

 

BURKINA FASO 

 

Délégué 

M. Maurice Tiorgnaga TRAORE 

Directeur Général des Productions Végétales 

Ministère de l'agriculture, des ressources 

hydrauliques, de l'assainissement et de la 

sécurité alimentaire 

Ouagadougou 

Phone: +226 70261209 

Email: tmtraoret@yahoo.fr 
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Suppléant(s) 

Mme. Alice Gisele SIDIBE-ANAGO 

Représentante permanente adjointe 

Ambassade du Burkina Faso à Rome 

Via Venti Settembre, 86 

00187 Rome 

Italie 

Phone: +39 3807922954 

Fax: +39 0642010611 

Email: g_anago@yahoo.fr 

 

BURUNDI 

 

Délégué 

Mme. Justine NISUBIRE 

Ambassadeur et Représentant permanent 

auprès de la FAO, FIDA, PAM 

Ambassade de la République du Burundi  

Via Enrico Accinni, 63 Scala B Int. 10  

00195 Rome  

Italie 

Phone: +39 0636381786 

Email: ambabu.roma@yahoo.f 

 

Suppléant(s) 

M. Jean Bosco NDINDURUVUGO 

Premier Conseiller 

Ambassade de la République du Burundi  

Via Enrico Accinni, 63 Scala B Int. 10  

00195 Rome  

Italie 

Phone: +39  0636381786 

Fax: +39 0636381171 

 

CAMBODIA - CAMBODGE - CAMBOYA 

 

Delegate 

Mr Channa TY 

Vice Rector of the Royal University of 

Agriculture 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 

200, Norodom Boulevard Khan Chamcarmon 

Phnom Penh 

Email: Tchanna@cardi.org.kh 

 

CAMEROON - CAMEROUN - 

CAMERÚN 

 

Délégué 

M. Francis LEKU AZENAKU 

Directeur de la Réglementation et du Contrôle 

de Qualité des Intrants et des Produits 

Agricoles 

Point Focal National du Traité International 

sur les Ressources Phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture 

Ministère de l'Agriculture et du 

Développement Rural 

B.P. 2201 

Messa 

2082 Yaoundé 

Phone: +237 675667000 

Email: Francislekuazenaku@ymail.com 

 

Suppléant(s) 

M. Moungui MEDI 

Représentant Adjoint 

Ambassade de la République du Cameroun  

Viale Regina Margherita 42  

00198 Rome  

Italie 

Phone: +39 0644232313 

Fax: +39 0644291323 

Email: segreteriaambacam@virgilio.it 

 

M. Charles Shey NYING 

Chef de Laboratoire National 

Ministère de l'Agriculture et du 

Développement Rural 

B.P. 2082 

Messa 

Yaoundé 

Phone: +237 675667000 

Email: nyingcha@yahoo.com 

 

CANADA - CANADÁ 

 

Delegate 

Ms Felicitas KATEPA-MUPONDWA 

Director, Research Development & 

Technology Transfer 

Manitoba Research Centres  

Science and Technology Branch  

Agriculture and Agri-Food Canada  

Phone: +1 9023939489 

Email: Felicitas.Katepa-Mupondwa@agr.gc.ca 
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Alternate(s) 

Mr Eric ROBINSON 

Alternate Permanent Representative of Canada 

to the Food and Agriculture Agencies of the 

U.N. 

Canadian Embassy 

Via Zara 30 

00198 Rome 

Italy 

Phone: (+39) 86 444 2554 

Fax: (+39) 06 85 444 2930 

Email: eric.robinson@international.gc.ca 

 

Mr Brad FRALEIGH 

Director of  

Multilateral Science &Technology Relations 

Internatonal Engagement Division 

Cross-Sectoral Strategic Direction Directorate 

Science and Technology Branch 

Agriculture and Agri-Food Canada 

1341 Baseline Road, Tower 5-5, Room 133 

Ottawa, Ontario  

Canada K1A 0C6 

Phone: +1 6137731838 

Fax: +1 6137731855 

Email: brad.fraleigh@agr.gc.ca 

 

Ms Michèle MARCOTTE 

Director of  

Research Development and Technology 

Responsible for Biodiversity and Bioresources 

Sector Strategy 

Agriculture and Agri-Food Canada 

960 Carling Avenue 

K.W. Neatby, Room 1093  

Ottawa Ontario  

Canada K1A 0C6 

Phone: +1 6137591525 

Fax: +1 6137591970 

Email: michele.marcotte@agr.gc.ca 

 

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE - 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA 

 

Délégué 

Mme. Yvette LAKOUE 

Chef de Service Suivi - Évaluation  

Institut Centrafricain de la Recherche 

Agronomique 

Point Focal National du Traité International 

sur les Ressources Phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture 

Ministère chargé du Développement du 

Monde Rural 

Bangui 

Email: lakouee@gmail.com 

 

CONGO 

 

Délégué 

M. Bienvenu NTSOUANVA 

Point Focal National du Traité Internatinal sur 

les Ressources Phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture 

Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage 

Brazzaville 

Email: bienvent@yahoo.fr 

 

COOK ISLANDS - ÎLES COOK - ISLAS 

COOK 

 

Delegate 

Mr William John WIGMORE 

Director of Research and Development 

Ministry of Agriculture 

Rarotonga 

Email: william.wigmore@agriculture.gov.ck 

 

COSTA RICA 

 

Delegado 

Sr. Walter Paulo QUIRÓS ORTEGA 

Director Ejecutivo de la Oficina Nacional de 

Semillas 

Punto Focal Nacional para el Tratado 

Internacional sobre Recursos Fitogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura 

B González Lahman 

San José 

Email: wquiros@ofinase.go.cr 
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Suplente(s) 

Sr. Luis Fernando CECILIANO PIEDRA 

Representante Permanente Alterno 

Misión Permanente de Costa Rica ante los 

organismos de Naciones Unidas en Roma 

Largo Ecuador 6, Int. 18 

00198 Roma 

Italia 

Phone: +39  0680660390 

Fax: +39 0680660390 

Email: miscr-fao@rree.go.cr 

 

CÔTE D'IVOIRE 

 

Délégué 

M. Kouadio Maxime ESSO 

Sous-directeur de la Recherche Agricole 

Direction des Productions Vivrières et de la 

Sécurité Alimentaire (DPVSA) 

Ministère de l'Agriculture 

Abidjan  

Phone: +225 03370934 

Email: kouadiomaxime2000@yahoo.fr 

 

CROATIA - CROATIE - CROACIA 

 

Delegate 

Mr Vjekoslav MARKOTIC 

Assistant Director of  

Croatian Centre for Agriculture, Food and 

Rural Affairs 

Svetosimunska cesta 25 

10 000 Zagreb 

Phone: +385 12356933 

Email: vjekoslav.markotic@hcphs.hr 

 

Alternate(s) 

Ms Tatjana MASTEN MILEK 

Croatian Centre for Agriculture, Food and 

Rural Affairs 

Svetosimunska 25 

10 000 Zagreb 

Phone: +385 14629240 

Email: tatjana.masten@hcphs.hr 

 

CUBA 

 

Delegado 

Sra. Alba Beatriz SOTO PIMENTEL 

Embajadora de la República de Cuba  

Via Licinia, 13a  

00153 Roma  

Italia 

Phone: +39  065781123 

Fax: +39 065780614 

Email: embajador@ecuitalia.it 

 

Suplente(s) 

Sra. Lianne FERNÁNDEZ GRANDA 

Jefe 

Grupo Recursos Fitogenéticos y Mejoramiento 

Vegetal 

Instituto de Investigaciones Fundamentales de 

Agricultural Tropical (INIFAT) 

Punto Focal Nacional del Tratado 

Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura 

Calle 379 ESQ.188 

C.P. 17200 

Santiago de las Vegas 

La Habana 

Phone: +53 76830098 

Email: genetica1@inifat.co.cu; 

lfdezgranda@gmail.com 

 

Sr. Modesto FERNÁNDEZ DÍAZ-SILVEIRA 

Funcionario 

Dirección de Medio Ambiente 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 

Ambiente 

Linea No. 8, Vedado 

La Habana 

Phone: +537 8355566 

Email: modesto@citma.cu 

 

Sra. Silvia Maria ÁLVAREZ ROSSELL 

Representante Adjunto ante organismos 

internacionales con sede en Roma 

Embajada de la República de Cuba  

Via Licinia, 7 

00153 Roma  

Italia 

Phone: +39 06571724304 

Fax: +39 065745445 

Email: adjuntocuba@ecuitalia.it 
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Sr. Luis Alberto MARÍN LLANES 

Representante Alterno ante organismos 

internacionales con sede en Roma 

Embajada de la República de Cuba  

Via Licinia, 7 

00153 Roma 

Italia 

Phone: +39 06571724308 

Fax: +39 065745445 

Email: alternocuba@ecuitalia.it 

 

CYPRUS - CHYPRE - CHIPRE 

 

Delegate 

Mr George POULIDES 

Ambassador/Permanent Representative of the 

Republic of Cyprus to the United Nations 

Agencies for Food and Agriculture 

Piazza Farnese, 44 - sc.A - int.1 

00186 Rome 

Italy 

Phone: +39 066865758 

Fax: +39 0668803756 

Email: faoprcyp@tin.it 

 

Alternate(s) 

Mr Spyridon ELLINAS 

Agricultural Attaché/Alternate Permanent 

Representative of the Republic of Cyprus to 

the United Nations Agencies for Food and 

Agriculture 

Piazza Farnese, 44 - sc.A - int.1 

00186 Rome 

Italy 

Phone: +39 066865758 

Fax: +39 0668803756 

Email: saellinas@hotmail.com 

 

CZECH REPUBLIC - RÉPUBLIQUE 

TCHÈQUE - REPÚBLICA CHECA 

 

Alternate(s) 

Ms Anna MLÁDKOVÁ 

Ministry of Agriculture  

Department of the Environmental and Organic 

Farming 

Tesnov 17 

117 05, Prague 1 

Email: anna.mladkova@mze.cz 

 

DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC 

OF KOREA - RÉPUBLIQUE POPULAIRE 

DÉMOCRATIQUE DE CORÉE - 

REPÚBLICA POPULAR 

DEMOCRÁTICA DE COREA 

 

Delegate 

Mr Chun Guk KIM 

Ambassador Permanent Representative to 

FAO 

Viale Dell Esperanto 26 

00144 Rome 

Italy 

Phone: +39 0654220749 

Fax: +39 0654210090 

Email: ekodpr@alice.it 

 

Alternate(s) 

Mr Jong Hyok KIM 

Alternate Permanent Representative to FAO 

Viale dell'Esperanto, 26  

00144 Rome  

Italy 

Phone: +39 0654220749 

Fax: +39 0654210090 

Email: ekodpr@alice.it 

 

Mr Song Chol RIM 

Deputy Permanent Representative to FAO 

Viale dell'Esperanto, 26 

00144 Rome 

Italy 

Phone: +39 0654220749 

Email: ekodpr@alice.it 

 

DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 

CONGO - RÉPUBLIQUE 

DÉMOCRATIQUE DU CONGO - 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL 

CONGO 

 

Délégué 

M. Damas MAMBA MAMBA 

Chef de Division chargé de la Production des 

Végétaux 

Direction de la Production et Protection des 

Végétaux 

Ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage 

Kinshasa 

Email: damasmamba@yahoo.fr 
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DENMARK - DANEMARK - 

DINAMARCA 

 

Delegate 

Ms Birgitte LUND 

Academic Staff 

Environment & Biodiversity  

Centre of Agriculture 

Ministr 
y of Environment and Food 

The Danish AgriFish Agency 

l Nyropsgade 30 

DK 

1780 København V 

Phone: +45 45263760 

Email: bilu@naturerhverv.dk 

 

ECUADOR - ÉQUATEUR 

 

Delegado 

Sr. Juan HOLGUIN FLORES 

Embajador-Representante Permanente ante la 

FAO 

Embajada de la República del Ecuador  

Via Antonio Bertoloni, 8  

00197 Roma  

Italia 

Phone: +39 0689672820 

Fax: +39 0689672821 

Email: mecuroma@ecuador.it 

 

Suplente(s) 

Sr. César Guillermo TAPIA BASTIDAS 

Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP) 

Punto Focal Nacional para el Tratado 

Internacional sobre Recursos Fitogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura 

Coordinador Científico 

Departamento Nacional de Recursos 

Fitogenéticos 

Estación Experimental Santa Catalina 

Av. Eloy Alfaro No.30-350 y Av. Amazonas 

Quito 

Email: cesar.tapia@iniap.gob.ec 

 

Sr. José Antonio CARRANZA 

Consejero-Representante Permanente Alterno 

ante la FAO 

Embajada de la República del Ecuador  

Via Antonio Bertoloni, 8  

00197 Roma  

Italia  

Phone: +39 06 89672820 

Fax: +39 0689672821 

Email: mecuroma@ecuador.it 

 

Sr. David TROYA 

Tercer Secretario-Representante Permanente 

Alterno ante la FAO 

Embajada de la República del Ecuador  

Via Antonio Bertoloni, 8  

00197 Roma  

Italia 

Phone: +39 0689672820 

Fax: +39 0689672821 

Email: mecuroma@ecuador.it 

 

EGYPT - ÉGYPTE - EGIPTO 

 

Delegate 

Ms Hanaiya EL ITRIBY 

Head of  

National Gene Bank (NGB) 

Agriculture Research Center (ARC) 

Ministry of Agriculture & Land Reclamation 

(MALR) 

9 Gamaa St. 

Giza 12619   

Phone: +202 35693241 

Fax: +202 35693240 

Email: hitriby2@yahoo.com 

 

Alternate(s) 

Mr Ahmed SHALABY A. AHMED 

Deputy Permanent Representative of Egypt to 

UN Agencies based in Rome 

Head of Agricultural Office 

Embassy of the Arab Republic of Egypt 

Via Salaria 267 

00199 Rome 

Italy 

Phone: +39 068548956 

Fax: +39 068542603 

Email: egypt@agrioffegypt.it 
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EL SALVADOR 

 

Delegado 

Sra. Aura Jasmín MORALES DE BORJA 

Jefe del Banco de Germoplasma  

Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria 

y Forestal, CENTA 

Km. 33 1/2, carretera a Santa Ana 

Municipio de Ciudad Arce 

San Salvador 

Email: aurajdb@yahoo.com 

 

Suplente(s) 

Sra. María Eulalia JIMÉNEZ ZEPEDA 

Ministra Consejera 

Representante Adjunta ante la FAO 

Embajada de El Salvador  

Via Gualtiero Castellini, 13 

00197 Roma 

Italia 

Phone: +39 068076605 

Fax: +39 068079726 

Email: embasalvaroma@tiscali.it 

 

ERITREA - ÉRYTHRÉE 

 

Delegate 

Mr Amanuel MAHDERE ZEREZGHI 

Head, Genetic Resources Division 

Ministry of Agriculture 

National Agricultural Research Institute 

Genetic Resources Division 

P.O. Box 4627 

Asmara 

Phone: +291 18600001 

Fax: +291 18600004 

Email: amanuelmazer@gmail.com 

 

ESTONIA - ESTONIE 

 

Delegate 

Ms Kairi ANDRESSON-MIKKOR 

Chief Specialist of the Research and 

Development Department 

Ministry of Rural Affairs 

Lai St. 39//Lai St. 41 

15056 Tallinn 

Phone: +372 6256203 

Email: kairi.andresson-mikkor@agri.ee 

 

Alternate(s) 

Ms Külli ANNAMAA 

Head of the Genebank 

Estonian Crop Research Institute 

J. Aamisepa 1 

48309 Jõgeva 

Phone: +372 7768372 

Email: kylli.annamaa@etki.ee 

 

ETHIOPIA - ÉTHIOPIE - ETIOPÍA 

 

Delegate 

Mr Abreha Gebrai ASEFFA 

Minister Plenipotentiary 

Embassy of the Federal Democratic Republic 

of Ethiopia  

(Office of the Permanent Representative to 

FAO)  

Via Andrea Vesalio,16  

00161 Rome  

Italy 

Phone: +39 3466648876 

Email: aseffa.abreha@gmail.com 

 

Alternate(s) 

Mr Gemedo Dalle TUSSIE 

Director General of the Ethiopian Biodiversity 

Institute 

National Focal Point for the International 

Treaty on Plant Genetic Resources for Food 

and Agriculture 

Ministry of Agriculture 

Addis Ababa 

Email: gemedod@ibc.gov.et 

 

Mr Tarekegn Tsegie HAILE 

Councelor 

Embassy of the Federal Democratic Republic 

of Ethiopia  

(Office of the Permanent Representative to 

FAO)  

Via Andrea Vesalio,16  

00161 Rome  

Italy 

Email: taretsegie@gmail.com 
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EUROPEAN UNION (MEMBER 

ORGANIZATION) - UNION 

EUROPÉENNE (ORGANISATION 

MEMBRE) - UNIÓN EUROPEA 

(ORGANIZACIÓN MIEMBRO) 

 

Delegate 

Mr Thomas WEBER 

Policy Officer, Directorate General for Health 

and Food Safety 

European Commission 

Rue de la Loi, 2000 

Brussels 

Belgium 

Email: Thomas.Weber@ec.europa.eu 

 

Alternate(s) 

Ms Laurence ARGIMON PISTRE 

Ambassador, Permanent Representative, EU 

Delegation in Rome 

Delegation of the European Union to the Holy 

See  

to the Order of Malta and to the UN 

Organisations 

Via IV Novembre, 149 

00187 Rome 

Italy 

Email: Laurence.Argimon-

Pistre@eeas.europa.eu 

 

Ms Florence BUCHHOLZER 

Minister Counsellor, EU Delegation Rome 

Delegation of the European Union to the Holy 

See  

to the Order of Malta and to the UN 

Organisations 

Via IV Novembre, 149 

00187 Rome 

Italy 

Email: Florence.Buchholzer@eeas.europa.eu 

 

Mr José Manuel CAPITAN ROMERO 

Attaché, EU Delegation in Rome 

Delegation of the European Union to the Holy 

See  

to the Order of Malta and to the UN 

Organisations 

Via IV Novembre, 149 

00187 Rome 

Italy 

Email: Jose-Manuel.Capitan-

Romero@eeas.europa.eu 

 

Ms Ana Margarita FRAILE VASALLO 

Advisor, EU Delegation in Rome 

Delegation of the European Union to the Holy 

See  

to the Order of Malta and to the UN 

Organisations 

Via IV Novembre, 149 

00187 Rome 

Italy 

Email: Ana.Fraile-Vasallo@eeas.europa.eu 

 

Ms Alice GIALLOMBARDO 

Intern, EU Delegation in Rome 

Delegation of the European Union to the Holy 

See  

to the Order of Malta and to the UN 

Organisations 

Via IV Novembre, 149 

00187 Rome 

Italy 

Email: Alice.Giallombardo@eeas.europa.eu 

 

Mr Jan LINDEMANN 

Policy Officer, Directorate-General 

Agriculture, Fisheries, Social Affairs and 

Health 

Council of the European Union 

Rue de la Loi 175 

1000 Bruxelles 

Belgium 

Email: Jan.Lindemann@Consilieum.europa.eu 

 

Mr Willem OLTHOF 

First Counsellor, EU Delegation in Rome 

Delegation of the European Union to the Holy 

See  

to the Order of Malta and to the UN 

Organisations 

Via IV Novembre, 149 

00187 Rome 

Italy 

Email: Willem.Olthof@eeas.europa.eu 

 

Ms Elisa SJODIN 

Intern, EU Delegation in Rome 

Delegation of the European Union to the Holy 

See, to the Order of Malta and to the UN 

Organisations 

Via IV Novembre, 149 

00187 Rome 

Italy 

Email: Elisa.Sjodin@eeas.europa.eu 
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FIJI - FIDJI 

 

Delegate 

Mr Apaitia Ravaga MACANAWAI 

Acting Director Research 

Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests 

Raiwaqa 

Suva 

Phone: +679 3383155 

Email: apaitia.macanawai@govnet.gov.fj 

 

FINLAND - FINLANDE - FINLANDIA 

 

Delegate 

Ms Tuula PEHU 

Ministerial Adviser 

Ministry of Agriculture and Forestry 

FI-00023 Government 

Helsinki 

Email: tuula.pehu@mmm.fi 

 

Alternate(s) 

Ms Susanna PAAKKOLA 

Senior Adviser 

Ministry of Agriculture and Forestry 

FI-00023 Government 

Helsinki 

Email: susanna.paakkola@mmm.fi 

 

FRANCE - FRANCIA 

 

Délégué 

Mme. Patricia LARBOURET 

Expert - Bureau Changement Climatique 

Biodiversité (BCCB) 

Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire 

et de la forêt 

Rue Boubet de Jouy 

75349 Paris SP 07 

 

Suppléant(s) 

Mme. Anne CHAN HON TONG 

Chargée d'étude pôle sémences 

Bureau des Semences et de la Santé des 

Vététaux 

Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire 

et de la forêt 

78, rue de Varenne 

75349 Paris SP 07 

 

M. Pierre VELGE 

Adjoint à la Secrétaire Générale du CIAA - 

Questions alimentaires et vétérinaires 

Services du Premier Ministre 

Secrétariat Général des Affaires Européennes 

68, rue de Bellechasse 

75007 Paris 

Phone: + 33 144871602 

Email: pierre.velge@sgae.gouv.fr 

 

M. François BURGAUD 

Directeur des Relations Extérieures 

Groupement national interprofessionnel des 

semences et plants 

44, rue du Louvre 

75001 Paris 

Phone: +33 142337694 

Email: francois.burgaud@gnis.fr 

 

GERMANY - ALLEMAGNE - 

ALEMANIA 

 

Delegate 

Mr Thomas MEIER 

Federal Ministry of Food and Agriculture 

Rochusstr.1 

53123 Bonn 

Email: thomas.meier@bmel.bund.de 

 

Alternate(s) 

Mr Frank BEGEMANN 

Federal Office for Agriculture and Food (BLE) 

Deichmanns Aue 29 

53179 Bonn 

Email: frank.begemann@ble.de 

 

Ms Marliese VON DEN DRIESCH 

Federal Office for Agriculture and Food (BLE) 

Deichmanns Aue 29 

53179 Bonn 

Email: marliese.vondendriesch@ble.de 
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GUATEMALA 

 

Delegado 

Sra. Stephanie HOCHSTETTER 

Embajadora  Representante Permanente 

Embajada de Guatemala ante la República 

Italiana 

Representación Permanente ante los 

Organismos de Naciones Unidas con sede en 

Roma 

Via Giambattista Vico, 20  

00196 Roma 

Italia 

 

Suplente(s) 

Sr. Jorge Eduardo SALAZAR PÉREZ 

Dirección de Fitozoogenética y Recursos 

Nativos 

Viceministro de Sanidad Agropecuaria y 

Regulaciones 

Punto Focal Nacional para el Tratado 

Internacional sobre Recursos Fitogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación 

7a Av. 12.98 Zona 13, Anexo Edificio Monja 

Blanca 

Ciudad de Guatemala 

Phone: +502 24137469 

Email: jorgeeduardosalazar@gmail.com 

 

Sra. Sylvia WOHLERS DE MEIE 

Ministro Consejero, Representante Permanente 

Adjunto 

Embajada de Guatemala ante la República 

Italiana 

Representación Permanente ante los 

Organismos de Naciones Unidas con sede en 

Roma 

Via Giambattista Vico, 20 

00196 Roma 

Italia 

 

Sr. Nelson OLIVERO 

Primer Secretario y Consul, Representante 

Permanente Alterno 

Embajada de Guatemala 

Via Giambattista Vico, 20 

00196 Roma 

Italia 

 

HONDURAS 

 

Delegado 

Sr. Armando BUSTILLO CASTELLANOS 

Sub Director de Generación de Tecnología 

Dirección de Ciencia y Tecnología 

Agropecuaria (DICTA) 

Tegucigalpa 

Email: arjobu@yahoo.es 

 

Suplente(s) 

Sr. Marvin Joel GÓMEZ CERNA 

Investigador Asociado y Coordinador del 

Programa de Fitomejoramiento Participativo  

Fundación Hondureña de Investigación 

Participativa (FIHPA) 

Tegucigalpa 

Email: marvincernapm@yahoo.es 

 

HUNGARY - HONGRIE - HUNGRÍA 

 

Delegate 

Mr Zoltán KÁLMÁN 

Permanent Representative of Hungary  

to the UN Food and Agriculture Agencies in 

Rome 

Embassy of Hungary  

Office of the Permanent Representative of 

Hungary  

to the UN Food and Agriculture Agencies in 

Rome 

Via dei Villini, 16 

00161 Rome 

Italy 

Phone: +39 0644231952 

Email: Zoltan.Kalman@mfa.gov.hu 

 

Alternate(s) 

Ms Zsuzsanna UJJ 

Biodiversity Specialist 

Ministry of Agriculture 

Nature Conservation Department 

Biodiversity and Gene Conservation Unit 

Kossuth tér 11 

1055 Budapest 

Phone: +36 17956947 

Email: zsuzsanna.ujj@fm.gov.hu 
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INDIA - INDE 

 

Delegate 

Mr Rajesh KUMAR SINGH 

Joint Secretary (Seeds) 

Ministry of Agriculture and Farmers Welfare 

Department of Agriculture, Cooperation and 

Farmers Welfare 

Government of India 

Krishi Bhawan 

New Delhi 

Phone: +11 23381503 

Fax: +11 23387669 

Email: jsseeds-agri@nic.in 

 

Alternate(s) 

Mr Kailash Chander BANSAL 

Director 

ICAR-National Bureau of Plant Genetic 

Resources 

Pusa Campus 

New Delhi 110012 

Phone: +91 01125843697 

Fax: +91 01125842495 

Email: director@nbpgr.ernet.in 

 

INDONESIA - INDONÉSIE 

 

Delegate 

Mr Tazwin HANIF 

Minister Counsellor 

Embassy of the Republic of Indonesia 

Via Campania, 55 

00187 Rome 

Italy 

Phone: +39 064200911 

Fax: +39 064880280 

Email: tazwin.hanif@kemlu.go.id 

 

Alternate(s) 

Mr Karden MULYA 

Director, Centre for Genetic Biotechnology 

and Agriculture 

Research and Development Resources 

Ministry of Agriculture  

Jakarta 

Phone: +62 8111117756 

Fax: +62 2518333440 

Email: kardenmulya@indo.net.id 

 

Mr Erizal JAMAL 

Director, Centre for the Management of 

Agriculture 

Technology Transfer 

Ministry of Agricultre  

Bogor 

Email: erizal_jamal@yahoo.com 

 

Mr Chandra INDRAWANTO 

Head of Division for Cooperation, Legal, 

Organization, and Public Relation 

Ministry of Agriculture  

Jakarta 

Email: indrawanto2wi@yahoo.com 

 

Mr Muhamad SABRAN 

Senior Researcher 

ICABIOGRAD 

Centre for Biotechnology and Genetic 

Resources 

Ministry of Agriculture 

JL. Tentara Pelajar no. 3a 

Bogor 16111 

Phone: +62 2178831114 

Fax: +62 2518338820 

Email: msbran23@yahoo.com 

 

Mr Royhan N. WAHAB 

Delegate/First Secretary 

Embassy of the Republic of Indonesia 

Via Campania, 55 

00187 Rome 

Italy 

Phone: +39 064200911 

Fax: +39 064880280 

Email: roy.wahab@kemlu.go.id 

 

IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) - IRAN 

(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D') - IRÁN 

(REPÚBLICA ISLÁMICA DEL) 

 

Delegate 

Mr Javad MOZAFARI 

Professor, Plant Biotechnology;  

National Plant Gene-Bank of Iran (NPGBI) 

Director General, Academic Relations & 

International Affairs 

Agricultural Research, Education and 

Extension Organization (AREEO) 

Yemen St, Chamran Freeway 

Tehran 

Phone: +98 2122402013/+98 9123763457 

Email: jmozafar@yahoo.com 
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IRAQ 

 

Delegate 

Mr Saywan BARZANI 

Ambassador and  

Permanent Representative 

of the Republic of Iraq to the UN Agencies in 

Rome 

Via della Camilluccia 355 

00135 Rome 

Italy 

Phone: + 39 0645684356 

Email: iraq.permrep@gmail.com 

 

Alternate(s) 

Mr Muhsin AL-SAMARAEE 

Alternate Permanent Representative  

of the Republic of Iraq to the UN Agencies in 

Rome 

Via della Camilluccia 355 

00135 Rome 

Italy 

Phone: +39 0645684356 

Email: iraq.permrep@gmail.com 

 

Ms Manar Harfoush HARFOUSH 

Office of the Permanent Representation  

of the Republic of Iraq to the UN Agencies in 

Rome 

Via della Camilluccia 355 

00135 Rome 

Italy 

Phone: +39 0645684356 

Email: iraq.permrep@gmail.com 

 

IRELAND - IRLANDE - IRLANDA 

 

Delegate 

Mr Donal COLEMAN 

Senior Agricultural Inspector 

Department of Agriculture, Food and the 

Marine 

Backweston Farm 

Leixlip Co. Kildare 

Phone: +353 16302902 

Fax: +353 16280634 

Email: donal.coleman@agriculture.gov.ie 

 

Alternate(s) 

Mr Gerry DOHERTY 

Agricultural Inspector 

Department of Agriculture Food and the 

Marine 

Potato Centre 

Tops, Raphoe Co. Donegal 

Phone: +353 749145488 

Fax: +353 749145262 

Email: Gerry.Doherty@agriculture.gov.ie 

 

Mr Cara MAC AODHAIN 

Agricultural Inspector 

Department of Agriculture, Food and the 

Marine 

Backweston Farm 

Leixlip Co. Kildare  

Phone: +353 16302902 

Fax: + 353 16280634 

Email: Cara.MacAodhain@agriculture.gov.ie 

 

ITALY - ITALIE - ITALIA 

 

Delegate 

Ms Maria Vittoria BRISCOLINI 

Ministry of Agriculture, Food and Forestry 

Policies 

Department of European and International 

Policies and Rural Development 

General Direction of Rural Development 

DISR III - Agriculture, Environment and 

Agritourism 

Via XX Settembre 20 

00187 Rome 

Rome 

Phone: +39 0646655040 

Email: v.briscolini@politicheagricole.it 

 

Alternate(s) 

Ms Elisabetta LANZELLOTTO 

Ministry of Agriculture Food and Forestry 

Policies 

Via XX Settembre 20 

00187 Rome 

 

Ms Uliana NAVARRA 

Attaché 

Permanent Representation of the Republic of 

Italy to FAO   

Piazza Margana, 19  

00186 Rome 
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Mr Nicola PISANI 

Ministry of Foreign Affairs and International 

Cooperation 

DG Development Cooperation 

Rome 

 

Ms Petra ENGEL 

Council For Agricultural Research and 

Analysis of Agricultural Economics (CREA) 

 

Ms Anna Maria MAGGIORE 

Ministry of the Environment, Land and Sea 

Rome 

 

Mr Filiberto ALTOBELLI 

Agricultural expert 

Permanent Representation of the Republic of 

Italy to FAO   

Piazza Margana, 19  

00186 Rome  

 

Ms Mery CIACCI 

Ministry of the Environment, Land and Sea 

Rome 

 

Mr Riccardo BOCCI 

Council For Agricultural Research and 

Analysis of Agricultural Economics (CREA) 

 

Ms Nicoletta TARTAGLINI 

Ministry of the Environment, Land and Sea 

Rome 

 

JAPAN - JAPON - JAPÓN 

 

Delegate 

Mr Akio YAMAMOTO 

Deputy Director 

Policy Planning Division 

Minister's Secretariat 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 

1-2-1 Kasumigaseki 

Chiyoda-ku 

Tokyo 100-8950 

Email: akio_yamamoto@nm.maff.go.jp 

 

Alternate(s) 

Ms Chiharu AKIMOTO 

Assistant Director for Genetic Resources 

Research Policy Planning Division 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 

1-2-1 Kasumigaseki 

Chiyoda-ku 

Tokyo 100-8950 

Phone: +81 335027436 

Fax: +81 335078794 

Email: chiharu_akimoto@nm.maff.go.jp 

 

Mr Eiji DOMON 

Head, International Relations Section for 

Genetic Resources 

Genetic Resource Center 

National Institute of Agrobiological Sciences 

2-1-2 Kan-nondai, Tsukuba 

Ibaraki 305-8602 

Phone: +81 298388707 

Fax: +81 298387054 

Email: domon@affrc.go.jp 

 

Mr Yusuke KUZUHARA 

Deputy Director 

Global Environment Division 

International Cooperation Bureau 

Ministry of Foreign Affairs 

2-2-1 Kasumigaseki 

Chiyoda-ku 

Tokyo 

Email: yusuke.kuzuhara@mofa.go.jp 

 

JORDAN - JORDANIE - JORDANIA 

 

Delegate 

Mr Fawzi AL-SHEYAB 

Director General 

National Center for Agricultural Research and 

Extension (NCARE) 

National Focal Point for the International 

Treaty on Plant Genetic Resources for Food 

and Agriculture 

P.O. Box 639 

Baqa'a 19381 

Phone: +962 64726680 

Fax: +962 64726099 

Email: director@ncare.gov.jo 
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KENYA 

 

Delegate 

Ms Josephine Wangari GAITA 

Ambassador/Permanent Representative 

Embassy of the Republic of Kenya  

Viale Luca Gaurico, 205  

00143 Rome  

Italy 

Phone: 39 068082714 

Fax: +39  068082707 

Email: jwgaita@hotmail.com 

 

Alternate(s) 

Mr Fabian Sumba MUYA 

Alternate Permanent Representative 

Embassy of the Republic of Kenya  

Viale Luca Gaurico, 205  

00143 Rome  

Italy 

Phone: +39 068082714 

Fax: +39 068082707 

Email: muyafs@yahoo.com 

 

Mr Desterio Ondieki NYAMONGO 

Senior Principal Research Officer 

Ag. Director 

Genetic Resources Research Institute 

Nairobi 

 

KUWAIT - KOWEÏT 

 

Delegate 

Ms Fadila AL-SALAMEEN 

Research Scientist 

Environment and Life Scientist Research 

Center 

Kuwait Institute for Scientific Research 

Safat, 13109 

Email: fslamian@kisr.edu.kw 

 

Alternate(s) 

Mr Yousef JHAIL 

Counsellor 

Permanent Representation of the State of 

Kuwait to FAO  

Via della Fonte di Fauno, 26  

00153 Rome  

Italy 

Phone: +39 065754598 

Fax: +39   0657302384 

Email: mc8975@mclink.it 

 

Mr Salah AL BAZZAZ 

Email: mc8975@mclink.it 

 

Mr Manar AL SABAH 

Attaché 

Permanent Representation of the State of 

Kuwait to FAO  

Via della Fonte di Fauno, 26  

00153 Rome 

Italy  

Phone: +39 065754598 

Fax: +39 0657302384 

Email: mc8975@mclink.it 

 

LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC 

REPUBLIC - RÉPUBLIQUE 

DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO - 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 

POPULAR LAO 

 

Delegate 

Mr Bounthong BOUAHOM 

Director General 

National Agriculture and Forestry Research 

Institute (NAFRI) 

Ministry of Agriculture and Forestry 

Lane Xang Avenue 

P.O. Box 811 

Vientiane 

Email: bounthongbouahom@gmail.com 

 

LATVIA - LETTONIE - LETONIA 

 

Delegate 

Mr Gints LANKA 

Deputy Head  

Division of Crop Production 

Department of Agriculture 

Ministry of Agriculture 

2 Republic Square 

LV-1981 Riga 

Phone: +371 67027461 

Fax: +371 67027514 

Email: gints.lanka@zm.gov.lv 
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LEBANON - LIBAN - LÍBANO 

 

Délégué 

M. Ali CHEHADE 

Chef 

Département de biotechnologie végétale  

Point Focal National du Traité International 

sur les Ressources Phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture 

Institut de Recherches Agronomiques Libanais 

(IRAL) 

Tal Amara 

Zahleh 

Email: alichehade@hotmail.com 

 

LIBERIA - LIBÉRIA 

 

Delegate 

Mr Mohammed SL SHERIFF 

Minister Plenipotentiary 

Permanent Representative 

Embassy of the Republic of Liberia  

Piazzale delle Medaglie d'Oro, 7  

00136 Rome  

Italy 

Phone: +39 0635453399 

Fax: +39 0635344729 

Email: liberiaembassy@hotmail.com 

 

Alternate(s) 

Mr A Haruna-Rashid KROMAH 

Embassy of the Republic of Liberia  

Piazzale delle Medaglie d'Oro, 7  

00136 Rome  

Italy 

Phone: +39 0635453399 

Fax: +39 0635344729 

Email: liberiaembassy@hotmail.com; 

liberiaembassyrome1@gmail.com 

 

LIBYA - LIBYE - LIBIA 

 

Delegate 

Mr Salem HAROUN 

Counsellor Expert Agricultural  

Permanent Representation of Libya to FAO in 

Rome 

Permanent Representation of  Libya to the 

United Nations Agencies-FAO in Rome  

Via Nomentana 13,   

00161 Rome  

Italy 

Phone: +39 0632609854 

Fax: +39 063225438 

Email: faoprlby@gmail.com 

 

Alternate(s) 

Mr Elzanati ELHADI E.E 

Alternate Permanent Representative of Libya 

to FAO in Rome 

Permanent Representation of  Libya to the 

United Nations Agencies-FAO in Rome  

Via Nomentana 13,   

00161 Rome  

Italy 

Email: faoprlby@gmail.com 

 

MADAGASCAR 

 

Délégué 

Mme. Michelle ANDRIAMAHAZO 

Chef de Service de l'Environnement 

Point Focal National du Traité International 

sur les Ressources Phytogénériques pour 

l'alimentation et l'agriculture 

Ministère de l'Agriculture 

Antananarivo 

Phone: +261 0340561031 

Email: michelle.andriamahazo@gmail.com 

 

MALAWI 

 

Delegate 

Mr William CHADZA 

Executive Director 

Centre for Environmental Policy and 

Advocacy 

Blantyre 

Email: william@cepa.org.mw 
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Alternate(s) 

Mr Lawrent PUNGULANI 

Curator and National Focal Point  for the 

International Treaty on Plant Genetic 

Resources for Food and Agriculture 

Chitedze Agriculture Research Station 

P.O. Box 158 

Lilongwe 

Phone: +265 1707398 

Email: agric.research@sdnp.org.mw; 

lawrentp@yahoo.co.uk 

 

MALAYSIA - MALAISIE - MALASIA 

 

Delegate 

Mr Muhammad SHAFIE MD SAH 

Senior Research Officer 

Genebank and Seed Centre 

Malaysian Agricultural Research and 

Development Institute (MARDI) 

43400 Serdang, Selangor 

Phone: +603 89536975 

Email: shafiems@mardi.gov.my 

 

MALI - MALÍ 

 

Délégué 

M. Amadou SIDIBE 

Attaché de Recherche 

Chef de l'Unité des Ressources Génétiques 

Point Focal National du Traité Intrnational sur 

les Ressources Phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture 

Institut d'Economie Rurale 

B.P. 258 

Rue Mohamed V 

Bamako 

Phone: +223 66768757 

Email: amadousidibe57@yahoo.fr 

 

Suppléant(s) 

M. Bah KONIPO 

Deuxiéme Conseiller  

Ambassade de la République du Mali  

Via Antonio Bosio, 2  

00161 Rome  

Italie 

Italie 

Email: bahkonipo@gmail.com 

 

MARSHALL ISLANDS - ÎLES 

MARSHALL - ISLAS MARSHALL 

 

Delegate 

Ms Rebecca LORENNIJ 

Secretary 

Ministry of Resources and Development 

P.O. Box 1727 

Majuro MH 96960 

Email: rebeccalorennij@gmail.com 

 

MAURITANIA - MAURITANIE 

 

Délégué 

M. Sidi Mahmou DOUSSOU 

Chargé de Mission au Cabinet du Ministre de 

l'Agriculture 

Ministère de l'Agriculture 

Nouakchott 

Email: smsidi@mdr.gov.mr 

 

MAURITIUS - MAURICE - MAURICIO 

 

Delegate 

Mr Yacoob MUNGROO 

Senior Scientific Officer of the Agronomy 

Division 

National Focal Point for the International 

Treaty on Plant Genetic Resources for Food 

and Agriculture 

Ministry of Agro Industry and Fisheries 

Curepipe 

Email: yamungroo@govmu.org 

 

MONTENEGRO - MONTÉNÉGRO 

 

Delegate 

Mr Aleksandar DRLJEVIC 

Embassy of Montenegro  

Via Antonio Gramsci, 9  

00197 Rome  

Italy  

Phone: +39 0688857745 

Fax: +39  0688857743 

Email: montenegro-roma@libero.it 

 



Appendix J, page 19 IT/GB-6/15/Report 

 

MOROCCO - MAROC - MARRUECOS 

 

Délégué 

M. Amar TAHIRI 

Chef de la Division de contrôle des semences 

et plants 

Office National de Sécurité Sanitaire des 

Produits Alimentaires 

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche 

Maritime 

Rabat 

Phone: +212 537771085 

Fax: +212 537779872 

Email: amar.tahiri@gmail.com 

 

NAMIBIA - NAMIBIE 

 

Delegate 

Mr Stephen CARR 

Senior Forester 

National Focal Point for the International 

Treaty on Plant Genetic Resources for Food 

and Agriculture 

National Botanical Research Institute 

Ministry of Agriculture, Water and Forestry 

Private Bag 13184 

Windhoek 

Phone: +264  612022012 

Fax: +264 886546379 

Email: stevec@nbri.org.na 

 

Alternate(s) 

Mr Pierre DU PLESSIS 

ABS Expert 

Ministry of Environment and Tourism  (MET)  

Windhoek 

Email: pierre.sadc@gmail.com 

 

NETHERLANDS - PAYS-BAS - PAÍSES 

BAJOS 

 

Delegate 

Ms Gerda VERBURG G. 

Ambassador 

Permanent Representative of the Kingdom of 

the Netherlands to the UN Organisations for 

Food and Agriculture 

Via delle Terme Deciane, 6 

00153 Rome  

Italy 

Phone: +39 065740306 

Fax: +39 065744927 

Email: rof@minbuza.nl 

 

Alternate(s) 

Mr Jaap SATTER 

Senior Policy Coordinator 

Genetic Resources, Seeds and Propagation 

Materials 

Ministry of Economic Affairs 

Directorate General for Agro and Nature 

The Hague 

Phone: + 31 611333670 

Email: j.h.satter@minez.nl 

 

Mr Bert VISSER 

Director Centre for Genetic Resources 

The Netherlands  

Wageningen University and Research Centre 

6700 AA Wageningen 

Phone: +31 317480993 

Email: bert.visser@wur.nl 

 

Mr Theo VAN HINTUM 

Senior Officer 

Centre for Genetic Resources 

The Netherlands  

Wageningen University and Research Centre 

6700 AA Wageningen 

Phone: +31 317480913 

Email: theo.vanhintum@wur.nl 

 

NICARAGUA 

 

Delegado 

Sra. Monica ROBELO RAFFONE 

Embajadora 

Representación Permanente de la República de 

Nicaragua ante la FAO  

Via Ruffini, 2/A  

00195 Roma  

Italia 

Phone: +39 0632110020 

Fax: +39 063203041 

Email: embanicfao@cancilleria.gob.ni 

 

Suplente(s) 

Sr. Junior ESCOBAR FONSECA 

Representación Permanente de la  República 

de Nicaragua ante la FAO  

Via Ruffini, 2/A  

00195 Roma  

Italia 

Phone: +39 0632110020 

Fax: +39 063203041 

Email: embanicfao@cancilleria.gob.ni 
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NIGER - NÍGER 

 

Délégué 

M. Mourtala ISSA ZAKARY 

Chercheur spécialisé en génétique et 

amélioration des plantes  

Institut National de la Recherche 

Agronomique du Niger (INRAN) 

BP 429 

Niamey 

Email: issakarym@yahoo.fr 

 

NORWAY - NORVÈGE - NORUEGA 

 

Delegate 

Ms Svanhild-Isabelle BATTA TORHEIM 

Senior Advisor 

Ministry of Agriculture and Food 

Postboks 8007 Dep 

0030 Oslo 

Phone: +47 41123404 

Email: sto@lmd.dep.no 

 

Alternate(s) 

Mr Gaute VOIGT-HANSSEN 

Senior Advisor 

Ministry of Climate and Environment 

Hellvik Terrasse 9 

1450 Nesoddtangen 

Phone: +47 91347461 

Fax: +47 22249560 

Email: gaute.voigt-hanssen@kld.dep.no 

 

Ms Regine ANDERSEN 

Representative from Oikos  

Organic Norway 

Engebertsvei 3 

0275 Oslo 

Phone: +47 95118037 

Email: regine@oikos.no 

 

Ms Inger NAESS 

Senior Advisor 

Norwegian Ministry of Foreign Affairs 

Section for Climate and Environment 

Oslo 

Email: ign@mfa.no 

 

Ms Elin RANUM 

Head of Policy and Information 

The Development Fund 

Norway 

Email: Elin@utviklingsfondet.no 

 

Mr Morten RASMUSSEN 

Senior Advisor 

Norwegian Genetic Resource Centre 

Oslo 

Email: Morten.Rasmussen@nibio.no 

 

OMAN - OMÁN 

 

Delegate 

Mr Ahmed Bin Nasser AL-BAKRI 

Undersecretary 

Ministry of Agriculture & Fisheries Wealth 

Muscat 

 

Alternate(s) 

Mr Ahmed  Bin Salem BAOMAR 

Ambassador 

Embassy of the Sultanate of Oman  

Via della Camilluccia, 625  

00135 Rome 

Italy  

Phone: +39 0636300545 

Fax: +39 063296802 

Email: rome@mofa.gov.om 

 

Mr Hamoud bin Darwish bin Salem AL-

HASNI 

Director General of Agriculture & Livestock 

Research 

Ministry of Agriculture and Fisheries 

Muscat 

 

Mr Yakoub AL RUQEISHI 

Counsellor, Alternate Permanent 

Representative 

Embassy of Oman 

Via della Camilluccia, 625 

00135 Rome 

Italy 

 

Mr  RASMI MAHMOUD ABDEL QADIR 

Technical Coordinator of UN Organizations in 

Rome 

Embassy of the Sultanate of Oman  

Via della Camilluccia, 625  

00135 Rome 

Italy 

Phone: +39 0636300545 

Fax: +39 063296802 

Email: rome@mofa.gov.om 
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PAKISTAN - PAKISTÁN 

 

Delegate 

Mr Ahmad FAROOQ 

Alternate Permanent Representative 

Permanent Representation of the Islamic 

Republic of Pakistan to FAO 

Embassy of the Islamic Republic of Pakistan  

Via della Camilluccia, 682  

00135 Rome  

Italy 

Phone: +39 3291437781 

Email: ahmadlahori@gmail.com 

 

Alternate(s) 

Mr Sadar Uddin SIDDIQUI 

Ministry of National Food Security and 

Research 

Islamabad 

Email: ssadar2@gmail.com 

 

PANAMA - PANAMÁ 

 

Delegado 

Sr. Roberto Enrique MANCILLA CONTE 

Secretario Ejecutivo 

Punto Focal Nacional para el Tratado 

Internacional sobre Recursos Fitogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura 

Oficina de Cooperación Técnica Internacional 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

Calle Manuel E. Melo, Altos de Curundú 

Ciudad de Panamá 

Email: mancilla@mida.gob.pa 

 

Suplente(s) 

Sr. José Alberto YAU QUINTERO 

Director del Programa de Semilla 

Villa de las Fuentes Nº 2 calle segunda cada 

D-55 

Apartado el Dorado 

Panamá 

Phone: +507 2601671 

Email: yau_55@yahoo.com 

 

PAPUA NEW GUINEA - PAPOUASIE-

NOUVELLE-GUINÉE - PAPUA NUEVA 

GUINEA 

 

Delegate 

Mr Toshiro SHIGAKI 

Principal Scientist 

National Focal Point for the International 

Treaty on Plant Genetic Resources for Food 

and Agriculture 

National Agricultural Research Institute 

Lae 

Phone: +675 4784222 

Fax: +675 4751034 

Email: toshiro.shigaki@nari.org.pg 

 

PARAGUAY 

 

Delegado 

Sr. Moises Santiago BERTONI HICAR 

Director General de Planificación  

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Yegros Nº 437 e/ 25 de Mayo y Cerro Corá 

Edificio San Rafael Piso 22 

Asunción 

Phone: +595-21450466 

Email: zp5msb@gmail.com; 

santiago.bertoni@mag.gov.py 

 

Suplente(s) 

Sr. Mirko SOTO SAPRIZA 

Consejero - Representante Permanente Alterno 

del Paraguay ante FAO-FIDA-PMA 

Embajada del Paraguay  

Via Firenze, 43 

00184 Roma 

Italia 

Phone: 06 4741715 

Fax: 06 4745473 

Email: msotosapriza@mre.gov.py 

 



IT/GB-6/15/Report Appendix J, page 22 

 

PERU - PÉROU - PERÚ 

 

Delegado 

Sr. Roger Alberto BECERRA GALLARDO 

Especialista en Acceso a Recursos Genéticos y 

Protección de Obtentores de Variedades 

Vegetales 

Punto Focal Nacional para el Tratado 

Internacional sobre Recursos Fitogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura 

Instituto Nacional de Innovación Agraria 

Av. La Molina 

Apartado Postal 2791 

Lima 

Phone: +511 3492600 

Email: jefatura@inia.gob.pe 

 

Suplente(s) 

Sra Stella CHIRINOS LLERENA 

Consejera Representante Permanente Alterna 

ante la FAO 

Embajada de la República del Perú  

Via Francesco Siacci, 2/B, int. 5  

00197 Roma  

Italia 

Email: schirinos@rree.gob.pe 

 

PHILIPPINES - FILIPINAS 

 

Delegate 

Ms Paz BENAVIDEZ 

Assistant Secretary for Regulation  

and OIC-Bureau of Plant Industry 

Department of Agriculture 

Elliptical Rd 

Diliman 

Quezon City 

 

Alternate(s) 

Mr Lupino JR. LAZARO 

Special Agriculture Representative  

and Deputy Permanent Representative to FAO 

Embassy of the Philippines 

Viale delle Medaglie d'Oro 112 

00136 Rome 

Italy 

Phone: +39 0639746621 

Fax: +39  0639740872 

Email: romepe2007@gmail.com 

 

Ms Amparo AMPIL 

Chief 

Food, Agriculture and Fisheries Policy 

Division 

Policy Research Service 

Department of Agriculture 

Elliptical Rd. 

Diliman 

Quezon City 

Phone: +63 29267939 

Fax: +63 29280590 

Email: acascolan@yahoo.com 

 

Mr Marion REYES 

Attaché 

Embassy of the Republic of the Philippines 

Viale delle Medaglie d'Oro 112 - 114 

00136 Rome 

Italy 

Email: marionloreyes@gmail.com 

 

Mr Vivencio MAMARIL 

Supervising Agriculturist 

National Seed Industry Council and 

Bureau of Plant Industry 

Department of Agriculture 

692 San Andres  

St  

Malate 

Manila 

 

Mr Nestor ALTOVEROS 

Adviser 

Professor 

Institute of Plant Breeding 

Crop Science Cluster 

University of the Philippines in Los Banos 

Email: ncaltoveros@yahoo.com 

 

Mr Mario MADERAZO 

Adviser 

Southeast Asia Regional Initiatives  

for Community Empowerment 

SEARICE 

14D 

Maalalahanin St. 

Teachers' Village 

Diliman 

Quezon City 
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Expert(s)/Adviser(s) 

Ms Teresita BORROMEO 

Adviser  

Professor 

Institute of Plant Breeding 

Crop Science Cluster 

University of the Philippines in Los Banos 

Email: thborromeo@yahoo.com 

 

Ms Maria Luisa GAVINO 

 

POLAND - POLOGNE - POLONIA 

 

Delegate 

Ms Dorota NOWOSIELSKA 

Senior Specialist, 

Division of Gene Resources, 

Department of Plant Breeding and Protection 

Ministry of Agriculture and Rural 

Development. 

 

QATAR 

 

Delegate 

Mr Masoud Jaralla AL-MARRI 
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